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I

ORIËNTATIE

Een schets van het landschapsbeeld in de Nederlandse letterkunde van de
renaissance veronderstelt in een inleidend hoofdstuk een uiteenzetting van de
genuanceerde betrekkingen die er tussen mens en landschap kunnen bestaan,
een summiere beschouwing over het geschreven landschap van vóór de renaissance en een overzicht van de landschapsontwikkeling in de Nederlandse schilderkunst van de vijftiende en zestiende eeuw. Over ieder van deze onderwerpen,
benevens over doel, methode en begrenzing van het eigenlijke onderwerp, volgen
hier enkele notities.
1. Mens en landschap
Het landschap is een onbewust natuurgeheel, dat zich evenmin in zijn eenheid als in de onderlinge verhoudingen van zijn verschijningsvormen kent: het
blijft volkomen onverschillig voor zichzelf. Het wordt echter interessant voor
de m e n s , wanneer hij er zich, min of meer bewust, mee gaat bezighouden.
Zodra hij zich voor het landschap heeft geplaatst als voor een object van observatie, studie of schouwing, wordt zijn geest erdoor geactiveerd in zijn materiële,
wetenschappelijke of gevoelige belangstellingssfeer.
De aandacht van een boer ziet men geboeid door vruchtbare cultuurgrond.
Hij let op akkers en weiden, ziet de produkten en het vee dat er graast, taxeert
opbrengsten en overweegt ontginningsmogelijkheden voor woeste gronden.
Wanneer hij buiten zijn levensmilieu in een vreemde streek komt, heeft hij oog
voor het type der boerderijen, de werkmethoden en landbouwprodukten van
zo'n streek. Dit vormt zijn interesse-sfeer. Ze determineert hem in zekere zin
tot een praktische kijk op het landschap, waarin de nuttigheidsfactoren bijna
zijn volle aandacht vragen.
Een wetenschapsmens daarentegen zal meestal niet vragen naar het praktisch
nut, hij zal trachten wetenschappelijke verklaringen te vinden voor bijzondere
bodemformaties en de levenswereld van bepaalde planten of dieren in een streek.
Daarom zullen de geomorfoloog, botanicus en bioloog vooral het natuurlandschap, en zal de sociaal-economische geograaf bij voorkeur het cultuurlandschap observeren.
De wetenschap analyseert zo alle elementen die bij een bepaalde streek behoren en zal die verklaren uit de daaronder liggende betrekkingen van bodem
en klimaat. Ze komt tot een wetenschappelijke beschrijving en interpretatie
1

van de verschillende landschapstypen. Ze laat echter niet bewonderen; dat
rekent ze niet tot haar taak. 1
Een schouwende mens ervaart een landschapsruimte op een andere wijze.
Voordat we echter zijn verhouding tot het landschap kunnen bespreken, moeten
we de voorwaarden beschouwen, waaraan een stuk natuur moet voldoen om
landschap genoemd te kunnen worden, en dienen we de onderlinge verhoudingen
te bestuderen, die de structuur van een landschap bepalen.
Wanneer men zonder nuttigheidsoverwegingen of wetenschappelijke aspiraties
de natuur beschouwt, spreekt men van een landschap, zodra men een t o t a l e ,
z i n t u i g e l i j k e i n d r u k krijgt van een natuur-ruimte, die gevormd wordt
door lucht en aardoppervlak met bodemformaties, vegetatie en eventuele menselijke bebouwing.
Het ligt voor de hand, dat bij deze indruk het visuele element onmisbaar is;
de blindgeborene kent dan ook geen landschap. Voortschuifelend door de natuur
kan hij de afzonderlijke bomen en struiken betasten en enigszins hun vormen
bepalen; op zijn wandeling kan hij enig idee krijgen van de uitgestrektheid van
een bos of van de hoogte van een berg; hij kan de boslucht ruiken, blaren
horen ruisen en vogels horen zingen. Dergelijke indrukken maken hem zich zijn
aanwezigheid tussen de dingen bewust, maar daar blijft het bij. Nooit zal hij
zich een voorstelling kunnen vormen van een natuurbeeld, waarin perspectiefwerking verder gelegen partijen verkleint en vervaagt, waarin boomgroepen of
struiken in een open ruimte over elkaar schuiven en een stuk horizon afsnijden.
Deze elementen vormen in eerste instantie het landschap, en omdat ze alleen
maar met het oog worden waargenomen, is het visuele element in de landschapaanschouwing primair.
Terwijl de visuele impressie hoofdzaak blijft, wordt de indruk die de natuur
als landschap maakt, echter mede gevormd door wat de overige zintuigen waarnemen. Hieronder vallen de lichamelijke ontspanning, het zingen van vogels,
het ruisen van de zee, de geur van gevallen bladeren, de herfststormen en de
trillende zomerwarmte boven een heide. Deze gewaarwordingen blijven zijdelings
behoren tot de hoofdzaak, namelijk de waargenomen natuur als landschapsbeeld. 2
Dit beeld zal men als één indruk ervaren, wanneer het eenheid van wezen
heeft. Deze eenheid is in het landschapsbeeld volmaakter naarmate de samenstellende delen harmonischer geordend zijn. Wanneer tegenstellingen ak ruimte
en volheid, wijdheid en beslotenheid, rust en beweging, hoogte en laagte, licht
en donker zich, in één harmonie verenigd, aan de mens voordoen, zal hij het
landschap ak een zelfstandige levensgemeenschap kunnen ervaren.
ι Over de verhouding tussen natuur- en cultuurlandschap: Kurt Bauer, Die KulturZandicAa/í von British Malaya und ihre Entwicklung aus der Naturlandschaft, Leipzig 1931,
p. 36 e.V.; Brenda Colvin, Land and landscape, London 1948, p. 28 e.V.; H. Cutersohn:
Harmonie in der Landschaft, Solothum z.j., passim.
2 W. Hellpach, Geopsyche, Den Haag 1949, p. 174.

2

R u i m t e en v o l h e i d moeten elkaar, binnen de omlijsting van het gezichtsveld, in het waargenomen natuurgeheel in evenwicht houden. Een zware partij
links vraagt rechts een tegenwicht; een uitgestrekte ruimte, die in de verte een
afsluiting vindt in een bos of dichtbegroeide dorpskern, kan op de voorgrond de
volheid van een enkele opgeschoten boom of wat kreupelhout niet missen. Een
vlakke horizon vraagt het silhouet van een kerktoren of bomengroep, een strakke
lucht een ruimte-vullende bewolking. De ruimten moeten, om een natuurlijke
indruk te wekken, gebroken zijn. Maar de ruimte-brekende bestanddelen, die
door de menselijke bouwkunst in het landschap zijn gebracht, behoren met
bodem en vegetatie vergroeid te zijn, willen ze niet storen. Een nieuwe boerderij
ligt als een karakterloos bouwsel plompverloren op het land. Pas wanneer ze
door hoog-opgaand geboomte omgroeid is en door inwerking van weer en wind
de kleuren van haar omgeving heeft aangenomen, zal ze een plaats in het landschap gekregen hebben. Dan zal ze door haar volheid de ruimte harmonisch
kunnen vullen.
W i j d h e i d en b e s l o t e n h e i d , of onbeperktheid en begrensdheid, hangen
met ruimte en volheid samen. Immers de ruimte-vullende bestanddelen brengen
de beslotenheid in het wijde landschap. Een landschapsbeeld dat naar de verte
in een verdoezeling van lijnen vervluchtigt, dient daar een begrenzing te hebben,
hoe vaag die ook is. Maar als tegenwicht voor die nauwelijks begrensde openheid vraagt het beeld op het voor- en middenplan compacte vormen en een
omlijsting van bijvoorbeeld zwaar-overhangende takken.
In ieder landschap doen zich de tegenstellingen van r u s t en b e w e g i n g
voor. In een rivierlandschap zorgen krommingen van de bedding voor dynamiek, het brede watervlak brengt er rust in aan. In een berglandschap vindt de
dynamiek van hoog-opstrevende kammen rust in lijnen die van de top neerdalen
naar het dal, waar kronkelingen van een stroom of draaiingen van een weg
horizontale bewegingen suggereren. Het perspectivisch verloop van een bosrand,
sloten in een polder of een slingerend pad in een heide kan voor eenzelfde
dynamiek zorgen. Zelfs de afzonderlijke landschapsverschijnselen bezitten in
zichzelf soms deze tegenstellingen van rust en beweging. Wanneer een verweerd boerderijtje zwaar met de grond verbonden in het landschap ligt, zal een
speelse rookpluim uit de schoorsteen of een lichte buiging van de dakvorst een
tegenwicht vormen voor de rust van het zware, massieve geheel.
De opposities h o o g en l a a g hangen samen met de contrasten van beweging
en rust. In een vlakke streek zullen horizontale lijnen de dynamiek aanbrengen,
maar deze zal gestuit worden door de verticale richting van hoge populieren,
alleenstaande bomen of boomgroepen rondom een boerderij. In een heuveUand
of berglandschap daarentegen bevorderen ruggen en hellingen de dynamiek
en geven de dalen de rust.
Tenslotte zal een evenwichtige verdeling van l i c h t en d o n k e r en een
daarmee gepaard gaande spreiding van kleuren ertoe bijdragen, aan de landschapsgestalte een eenheid van wezen te geven. Bij een hellichte lucht behoren
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sterk-sprekende kleuren maar ook diepe schaduwen; bij een betrokken lucht zal
een diffuus, gezeefd, atmosferisch licht dat door het wolkendek heen over het
landschap valt, de kleuren temperen, de vormen omspelen en ze daardoor zichtbaar maken.
Hoe staat nu de schouwende mens tegenover het landschap? M.a.w. hoe
brengt de schilder het op zijn doek, hoe ervaart de natuurgenietende wandelaar
het en welke plaats geeft de schrijver het in zijn werk?
Wanneer een s c h i l d e r een landschap overziet, wordt zijn visie hoofdzakelijk technisch. Omdat hij zich gebonden weet aan de grenzen van zijn
bekwaamheid, middelen en vorming die hij gekregen heeft, zal hij het gaan
transponeren in een bepaalde techniek. Zodra hij het als een begrensd geheel
binnen zijn gezichtsveld gevangen heeft, ontstaat er in zijn verbeelding een
stilerende en harmoniserende activiteit. Hij vereenvoudigt, veralgemeent en
verandert wat hij waarneemt; het ene laat hij vallen, het andere voegt hij toe
om de harmonie en de uitdrukkingskracht te perfectioneren. Hij componeert
lijnen en kleuren, en kiest daarvoor het materiaal dat hem het meest geschikt
voorkomt. Zo aanschouwt hij niet langer het landschap van de werkelijkheid
doch het artistieke beeld dat hij zich ervan vormt. Dit beeld kan, naargelang
de kunstenaar een eigen visie of een artistieke richting volgt, met krijt, waterof olieverf werkt, zijn uitdrukking vinden in een realistische, impresssionistische,
expressionistische, kubistische of elke andere vorm. 3
Dit was zijn eerste geestelijke activiteit bij het zien van een landschap. Beschouwen we later het schilderij, dan blijkt, dat de kunstenaar het landschap
onder het schilderen met een intuïtief gevoel ervaren heeft en dit niet alleen
met technische middelen maar ook met inspiratie op het doek heeft gebracht.
Vormen, die óns opvielen, heeft hij misschien weggelaten omdat hij ze te
storend vond; kleuren, die óns waren ontgaan, heeft hij sterk aangezet; de
atmosfeer, die wij zelf meenden te voelen, vinden we misschien niet bij hem:
een grauw, betrekkelijk kleurloos landschap herschiep hij in heldere, kleurige
tinten; een stralend-blij natuurtafereel hulde hij in stemmig grauw. De schilder
drukte ζ ij η visie op het landschap uit en dit was zijn goed recht. Aan die visie
zijn wij bij het zien van het kunstwerk gebonden. Het veroorlooft ons niet wille
keurig te zien wat wij wensen : het dringt ons de stemming op, die de kunstenaar
verstoffelijkte in het materiaal dat hij zó en niet anders koos en verwerkte.
Wanneer we in de natuur tegenover het landschap staan, laat dit ons vrij, uit
de menigvuldigheid van verschijnselen die tot een eenheid zijn samengegroeid,
dit of dat thema naar eigen behoeften te ontwikkelen. 4
Terwijl de schilder bij het zien van een landschap zich gebonden weet aan

3 Edgar de Bruyne, Het aesthetisch beleven, Antwerpen, Brussel, Nijmegen, Utrecht 1942,
p. 135-6; André Lhote, Traité du paysage. Paris 1946, affa. 30, 37, 61 (kubistische landschappen).
* Edgar de Bruyne, o.e., p. 169.
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technische scheppingsvoorwaarden, kan de n a t u u r g e v o e l i g e m e n s vrij
en onbevangen een landschap inkijken. Hij hoeft het niet met verf op het begrensde doek te brengen. Hij kan er zich door laten aanspreken in zijn bewustzijn, dat zich aan geen grenzen wil binden maar nu eens openheid zoekt om zich
te verruimen, dan weer beslotenheid om zich te verdiepen.
Overal waar de mens — die in wezen steeds op zoek is naar geluk of een
groter geluk — een bevrijdende ruimte of een veilige omslotenheid vindt,
voelt hij zich gelukkig. Deze ruimte en vrijheid, omslotenheid en geborgenheid
kan hij vinden in God, bij zijn medemens en in de natuur. Waar hij deze gevoelens ervaart, is hij verlost uit de vereenzaming waarin hij zich gedreven
voelde door een al te menselijke kijk op God en Diens gebod, door een te sterke
binding aan medemens en zakenleven of door het benauwende levensmilieu
van woonvertrek of onmiddellijke buitenwereld. Telkens wanneer hij in zijn
contacten met God, medemens en natuur illusies van vrijheid en geborgenheid
ervaart, voelt hij zich vrij, veilig en doorstroomd van een geluksgevoel. Doet
de wereld zich echter aan hem voor in een beklemmende of vijandige vorm, dan
komen onlustgevoelens in hem en keert hij er gedesillusioneerd en vereenzaamd
uit terug.
Het landschap is uitermate geschikt om deze illusies te wekken. Onverschillig
voor zichzelf, krijgt het een eigen leven door de intuïtieve visie van de schouwende mens. De droom van vrijheid en veiligheid, die de geluk-zoekende mens
koestert, ziet hij geprojecteerd in een werkelijkheid die van hem is. Wat tot dan
toe een wensbeeld bleef, wordt een aanschouwde werkelijkheid in de natuurruimte. Zielsbewegingen die vroeger geen uitweg vonden, komen vrij en geven
een gevoel van ontspanning, vrijheid en onbedreigde veiligheid.
In de ruimte van het landschap vindt het gevoel de mogelijkheid, zich te
ontvouwen en uit te stromen. Want terwijl de blik zich verliest in de wijdheid,
wordt het gevoel ruim en vindt het zijn stroomgebied. Maar de landschapsruimte is ook gevuld, en daardoor wordt het wisselend spel van verlangen naar
vrijheid en zoeken naar geborgenheid mogelijk.
Wanneer de blik over open, lichte ruimten een weg naar de horizon heeft
gezocht, zal hij langs andere open ruimten weerkeren naar het middenplan of
de voorgrond. Daarbij heeft het gevoel zijn eerste verruiming ervaren. Het
zal met een nieuw welbehagen reageren, zodra het oog zich gaat hechten aan
de tot dan toe voorbijgegane vormen, die door hun rust, verdokenheid en
mindere helderheid de illusie van veilige geborgenheid oproepen. De aandacht
zal echter niet aan deze vormen gebonden blijven. Wanneer het oog even rust
bij het in het groen verscholen huisje, het in het dal verdoken dorpje of de in
de sneeuw gehulde spar, blijft dit eigenlijk meer een starend zien, waarbij de
totaliteit van het landschap niet uit het oog verloren wordt. Zodra de details
van het grote ruimtelijke geheel de gefixeerde aandacht opeisen, is er een einde
gekomen aan het wisselend spel met de tegenstellingen. Hoe langer overigens
het landschap wordt waargenomen, des te bevrijdender wordt dit spel. Want
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door het voortdurend uitgaan in de ruimte en het weerkeren in de beslotenheid
ontstaat er in het gevoel een beweging, die, als hartslag en ademhaling, zichzelf
in stand houdt.
Het kan voorkomen, dat het gevoel reeds vóór de aanschouwing van het landschap zozeer aan banden is gelegd, dat het zijn vrijheidservaring mist. Iemand
die zich tot het landschap wendt om daarin compensatie te zoeken voor overspannen zenuwen, is vaak zo gespannen, dat de gewoon-menselijke verhouding
tot het landschap voorbij geschoten wordt. Hij treedt het landschap niet meer
met een stille verwachting als een geheim tegemoet, maar gaat het veeleer overrompelend te lijf als een gebruiksobject waaruit in een zo kort mogelijke tijd
een maximum aan genot gehaald moet worden. Van een louter schouwend toeven
in een landschap is dan geen sprake meer. 5
De gelukkige mens is het meest geschikt om een landschap met een verhelderend geluksgevoel te ondergaan; hij bezit immers reeds van te voren in
zich, wat hij in rijkere mate en in een meer genuanceerde vorm in de natuur
β
hoopt te vinden. Hij is niet voor zichzelf of de medemens op de vlucht; daarom
zoekt hij niet aan beiden te ontsnappen door zich te verzadigen aan een veelheid
van uitzonderlijke vormen. Met een rustig gemoed en geoefend vermogen tot
beschouwing komt hij tot een innerlijke dialoog met het landschap. 7 Zo zal
de toegewijde reiziger, die zich enige dagen neerlaat in een oud stadje of een
dal, zich openstellen voor die nieuwe omgeving en deze tot zich laten spreken.
Hij zal zich gedragen voelen door de wijdheid van de ruimtelijke natuur en zich
geborgen voelen in de intimiteit.
Tot nu toe hebben we gesproken over de ontmoeting van de natuurgevoelige
mens met het landschap. Maar het spreekt vanzelf, dat in feite bepaalde mensen
met geheel eigen psychische structuren, eigen landschapsherinneringen en
momentele behoeften, voor bepaalde landschappen komen te staan, die onderling
in type van elkaar verschillen, of zelf in atmosfeer en belichting veranderen met
de wisseling van weersgesteldheid en seizoenen. Hierdoor ontstaan eindeloze
correlaties tussen de steeds wisselende stemmingen en de wisselende landschapstypen, die ieder op zich weer veranderen.
De stadsmens, die op asfalt en tussen huizenrijen, in een woelige stadsdrukte
leeft, zal over het algemeen niet vertrouwd zijn met een bepaald landschapstype.
Hij zal nog door geen enkel landschap verzadigd zijn. Is hij enigszins natuurgevoelig, dan geniet hij ieder landschap als een contrast met zijn gewone levens
omgeving, als een bevrijding van klok en kantoor, van mensen en conventies.
Hij is de niet-verzadigde, niet-verwende natuurzoeker.

5 L. Vander Kerken, Het menselijk geluk. Philosophie der gelukservaring, AntwerpenAmsterdam 1952, p. 189-90.
β Id. p. 194.
7 Id. p. 197; Johannes В. Lotz s.j., Von der Einsamkeit des Menschen, Frankfurt/Main
Z.J. (1955), passim.
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De plattelander daarentegen, die in allerlei stemmingen reeds jarenlang met
zijn woonstreek in alle seizoenen is samengegroeid, kan door een verlangen
naar verandering behoefte gaan voelen aan andere landschapstypen. Hij zal zijn
vlakke land, waar brede horizonnen en hoge luchten voortdurend dezelfde
associaties en illusies opriepen, tijdelijk willen verlaten, om in een heuvel- of
bergland andere landschapstypen te ontmoeten, die hem bewustzijnsverruiming
en groter geluk zullen schenken.
Ieder nieuw landschapstype zal echter niet iedereen gelukkig maken. Sommige
toeristen uit de lage landen kunnen gefascineerd zijn door de grote, forse natuur
van het hooggebergte. Bij het zien van de majestätische rust van toppen en
kammen, van de dreiging die er uitgaat van de steil neervallende rotswanden,
en van de drift waarmee bergstromen hun weg naar het dal zoeken, kunnen er
in hen tot dan toe ongekende gevoelsbewegingen gewekt worden, die hen met
enthousiasme vervullen, om die on-menselijke natuur te veroveren en boven in
de ijle lucht met heersersoog te schouwen. Zo wekt het berglandschap in hen
gevoelens die het vlakke land niet bij machte was op te roepen: strijdlust en
trots. De sportieve mens kan deze geluksgevoelens ervaren in een werkelijke of
voorgenomen tocht. In beide gevallen zal het landschap tegemoet komen aan
sluimerende behoeften en zal het hem een bewustzijnsverruiming en diepere
zelfkennis geven.
De toerist uit het vlakke land, die minder sportief is, weinig behoefte voelt
aan heroïsche prestaties en er ook geen herinneringen aan heeft, vermijdt liever
dergelijke landschappen, omdat hij er zich door verontrust voelt. Hij zoekt
verandering maar ze mag zijn gewone maat niet te zeer te boven gaan. Daarom
geeft hij de voorkeur aan het glooiende landschap. Dat kan hij met zijn blik
beheersen en binnengaan langs het pad door velden en weiden die tegen de
hellingen liggen gevlijd.
Maar ook in zijn eigen bekende landschap kan de mens nieuwe gevoelsnuancen ervaren en daardoor tot een grotere zelfkennis en groter geluk komen.
Door de verandering van het weer en de wisseling der seizoenen verandert
de hem vertrouwde natuur telkens. De mens heeft door zijn structuur ook wisselende stemmingen. Vanuit structuur en stemmingen bekijkt hij het landschap,
dat op zijn beurt de gemoedsstemmingen intensiveert of contrarieert. Harmoniëren structuur èn stemming met de atmosfeer van het landschap, dan
ontstaat er een bevrijdende dialoog. Strijden ze met elkaar, dan keert de mens
zich van het landschap af en wacht tot er harmonie is.
Zo zal de introverte mens niet de voorkeur geven aan een luid, licht, kleurig
lente- of zomerlandschap, hij zal wachten op de herfst. Dichte mist en druilerige
regen zullen hem tegenstaan, maar herfststormen met voortjagende wolken
en schuddende boomkruinen roepen hem naar buiten. Daar zullen de rukwinden van de herfst weerstanden in hem oproepen, waaraan hij zijn vitaliteit
zal kunnen meten. Hij heeft voor de vernieuwing van zijn vrijheidsbesef weinig
behoefte aan wijde, open landschappen. Hij weet, dat waar de zintuigen over-
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matig werken, de verbeelding gaat zwijgen en dat het gevoel het sterkste spreekt
wanneer de zintuigen bijna bevredigd zijn. Hoe stiller het landschap is, hoe
vager de vormen en stemmiger de kleuren zijn, des te vrijer en ruimer voelt
hij zich. Het heldere landschap is hem niet lief, omdat de begrensdheid daarin
scherp omschreven is. Hij droomt van een eindeloosheid, en deze vindt hij
beter in het waas dat over de herfstvelden ligt en in het halfdonker van de
avond, de maannacht of het bos. In die wazige, nog onbetreden natuur beleeft
hij zijn vrijheidsdroom in een veilige geborgenheid. In de avondroep van het
hert en het gekor van de bosfazant hoort hij zijn verlangen naar het vrije,
veilige leven in de natuur. Het wijde landschap concentreert zich voor zijn ver
beelding in enkele natuurgeluiden.
Ditzelfde kan ook de wandelaar, jager of visser ervaren. Een wandelaar komt
voldaan thuis, wanneer hij zich heeft kunnen identificeren met schuwe dieren
als herten, fazanten of patrijzen. Een jager of visser voelt de recreatieve kracht,
wanneer hij een stuk wild na een moeizame jacht mag betasten.
De l i t e r a t o r , die krachtens zijn aanleg beschrijft wat er in hem of in de
personen van zijn verhalen leeft, zal zich ook geconfronteerd zien met het land
schap. Zowel hij als zijn figuren leven in een natuur die ze in harmonie of
disharmonie met hun gevoelens zien. De schrijvers hebben in de loop der
eeuwen de natuur op geheel verschillende wijzen als middel gebruikt, om aan
hun gevoelens uiting te geven.
In tijden dat de mens — zich zijn stemmingen weinig bewust — werd ge
boeid door de verhouding van zijn ziel tot God, door de avonturen van helden
figuren, door de ervaring van de liefde of door de schoonheid van de zintuigelijkwaarneembare wereld om hem heen, zag de schrijver in het leven van de natuur
graag parallellen met het leven van de ziel en zag hij in het landschap een decor.
Toen de schrijver in latere tijden zich meer bewust werd van zijn stemmingen
en deze waardevoller vond dan verstandelijke overwegingen of louter zintuigelijke waarnemingen, ging hij met opzet het landschap in verband brengen
met eigen stemmingen of met die van de sterk psychisch-levende personen uit
zijn verhaal. De landschappen werden descriptief, sober of metaforisch. Maar
wilden ze evocatief zijn voor de lezer, dan moesten ze diens fantasie kunnen
wekken en hem activeren tot een associatiespel met herinneringen aan stem
mingen en daarmee corresponderende herinneringslandschappen.
Zo is Streuvels geestwekkend door zijn bezielde beschrijving, de moderne
romancier door zijn sobere suggestieve aanduiding, en de dichter, die in de
herfst spreekt van de afgerukte zomer, door zijn juiste beeldspraak. Valse beeld
spraak en onbezielde natuuranalysen zijn geestdodend. H

β Ρ. Η. Ritter jr. hield in 1952 op de algemene jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden een beschouwing over Literatuur en Landschap. Tot nu
toe ie deze beschouwing nog niet gepubliceerd in het Jaarboek van genoemde Maatschappij.
Zie hierover het Jaarboek 1951-1953, p. 28 en 177—9.
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Bij algemene beschouwingen over de verhouding tussen mens en landschap
mogen we niet uit het oog verliezen, dat het natuurgevoel een vrucht is van
cultuur.
Cultuur kan een behoefte aan natuur doen ontwaken. Zolang de mens zelf
natuur is, houdt hij van haar zonder het te beseffen ; hij denkt er nog niet over
na. Naarmate de cultuur zich van hem meester maakt en hij de natuur in zich
verliest, kan hij behoefte voelen, haar buiten zich te hervinden en het evenwicht
tussen beide te herstellen. Dan pas gaat hij haar bekoorlijkheid onderscheiden
en bewust genieten. 9
De landbouwer zal deze behoefte niet kennen. De natuur interesseert hem a b
nuttigheidsobject en hij zal niet gemakkelijk tot een belangeloos schouwen
komen. De mens, die zich met strikt culturele zaken bezighoudt, is daarentegen
door de cultuur vrijgesteld van agrarische zorgen en is in staat, zonder nuttigheidsoverwegingen natuur en landschap te schouwen.
De cultuur zal de mens ook moeten vrijwaren tegen alles wat hem vanuit de
natuur kan bedreigen. De argeloze wandelaar, die na een stortbui doornat in
een landschap staat of tegen de avond in een onherbergzame streek verdwaalt,
zal slechts een onbehaaglijk, dreigend landschap zien. Zodra de cultuur hem
echter de veiligheid van onderdak, kleding en voedsel garandeert, kan hij het
landschap onder alle omstandigheden genieten. Goede wegen, betrouwbare communicatiemiddelen en comfortabele hotels ontsluiten voor hem streken die
vroeger door niemand om de natuur gezocht werden.
Zo ontvluchtte de door cultuur verfijnde Romein zijn woelige wereldstad,
uit behoefte, een verloren natuur weer te vinden. Toen namelijk in de eerste
eeuw van onze jaartelling voor de Romein een tijd van rust en vrede was aangebroken, leefde hij in een atmosfeer, die hem tot zelfbespiegeling, zelfkennis
en gevoeligheid voor mens en natuur kon brengen. Als zijn maatschappelijke
welstand het hem veroorloofde, verliet hij het drukke Rome en vestigde zich
in de liefelijke streken van Frascati, Palestrina en Tivoli, aan de golf van
Puzzuoli of in Baja even buiten Napels. Daar bouwden de aanzienlijke Romeinen — onder wie talrijke schrijvers — hun landhuizen. Ze genoten van hun
landgoed en omgeving, en beschreven de bekoorlijkheden ervan in proza en
poëzie. 1 0
Plinius de Jongere verheerlijkte zijn 'Laurentinum' als een buitenplaats
waarvan de villa aan zee gebouwd was. De fraaie eetzaal lag aan het strand,
en bij zuidenwind spoelde de zee met zijn laatste, reeds gebroken golven er
9
G. Kalff, Studiën over Nederlandscke dickters der zeventiende eeuw, Haarlem 1915
(2de herz, dr.), p. 84.
10 Over de klassieke natuurverbeelding, zoals deze zich o.a. aandient in de Siciliaanse
pastoralen van Theokritos, Bion en Moschos, in de Griekse herdersroman, vooral Daphnis
en Chloë, in de Bucolica en Geórgica van Vergilius, in de Oden en Epoden van Horatius
en in de Métamorphoses van Ovidius, ie een uitgebreide literatuur te vinden in: A. G.
Blonk, Vergilius en het landschap, diss. Leiden 1947, p. 240—43.
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zacht tegen de muren aan. Aan alle kanten waren grote openstaande deuren
en vensters waardoor men naar links en rechts als het ware op drie zeeën uitzag.
Naar achteren keek men uit op bossen en bergen in de verte. In de toren
bevond zich een andere eetzaal, die een ver uitzicht gaf op de zee, het strand
en de bekoorlijkste landhuizen in de omgeving. Vond men het geruis van de
branding hinderlijk, dan was er een zaal waar men de branding slechts hoorde
als een zacht wegstervend geruis. 1 1
Zijn andere villa, 'Tusci', lag in de Apennijnen. 12 Daar genoot hij van de
vruchtbaarheid, ruimte en schoonheid van de streek, en hij meende in een
brede landschapbeschrijving zijn vrienden te moeten uitnodigen, met hem dit
heerlijke land te komen aanschouwen:
'De gedaante der landstreek is prachtig. Stel и voor een amfitheater van
geweldige afmetingen, zoah aüeen een natuurlijk amfitheater wezen kan:
een brede, uitgestrekte vlakte door bergen omgeven en boven op die bergen
hoog en oud hakhout. Daar bevindt zich veel en velerlei wild.
Hoe meer je van die bergen naar beneden gaat hoe meer hakhout; daar
tussen in vette heuveh van niets dan aarde — gesteente vind je niet licht
ergens, al zou je er naar zoeken, heuvels die in vruchtbaarheid ook voor de
meest volmaakte vlakten niet onderdoen, en die een rijke oogst wel wat
later maar even goed tot rijpheid brengen.
Onder aan de heuvels strekken zich aan iedere zijde wingerden uit, die
zich samenvlechten tot één vergezicht. Waar die wingerden eindigen, om
zo te zeggen aan de onderste rand ervan, groeien struiken, dan weiden
en akkers, akkers waar je alleen met grote ossen en sterke pL·egen door
kunt komen. Zulke geweldige kluiten rijzen er uit de zware grond op dat
hij eerst bij de negende rondgang in behoorlijke staat is gebracht. De
weiden zijn fris en kleurig en brengen trifolium en andere kruiden voort,
altijd teer en zacht en aL· het ware telkens vers, want alles wordt gevoed
door steeds-stromende beken. En aangezien daar veel water is maar geen
enkele stilstaande poel, en de grond afhelt, stort die al het vocht dat hij
krijgt, maar niet verzwelgt, in de Tiber.
... Het zal een genot voor и zijn om van de hoogte af dat terrein te
overzien. Je zult je verbeelden geen landschap te aanschouwen maar een
prachtig uitgevoerd schilderij van een landschap: zoveel afwisseling eh
tekening is erin, een verkwikking voor de ogen, waarheen ze zich ook
richten.'а
Blijkens de berichtgeving van Plinius' oom Tacitus vormde het Germanenland wel een schrille tegenstelling met deze paradijzen. De woonstreken van
и Epist. II, 17.

12 Epüt. V, 6.
13 Vertaling van J. J. Hartman in Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinschen
keizertijd. Leiden 1918, p. 390—1.
10

onze voorouders werden door hem met weinig ingenomenheid in enkele woorden
geschetst: het was een onherbergzaam land met een guur klimaat, een streek
die triest aandeed door gebrek aan bebouwing en die somber was voor het oog;
er waren akelige bossen en vuile poelen, het was er vochtig en winderig, er
waren akkers maar bijna geen vruchtbomen, men had er veel vee maar het
was klein van stuk. 1 4
2. Doel en methode van het

onderzoek

Het doel van het onderzoek is, antwoord te geven op de vraag, hoe onze
renaissance-schrijvers vanuit hun morele, godsdienstige, literaire en algemeenculturele vorming het landschap een plaats hebben gegeven in hun werken, en
tevens te laten zien, hoe door de landschapbeschrijvingen het spel van de verbeelding steeds sterker werd geactiveerd en aan spelregels gebonden. Inhoud,
functie en literaire vormgeving van de landschappen zullen daarbij ter sprake
komen.
De i n h o u d werd primair bepaald door de keuze van het reële of het
arcadische landschap. En daarmee komen verschillende vragen aan de orde.
Welk genre genoot de voorkeur van de schrijver? Ging zijn voorliefde uit naar
de Hollandse realiteit zoals die door de grote schilders van de beroemde zeventiende-eeuwse Hollandse Landschapsschool werd geschilderd, of naar de zuidelijke natuur zoals die, gefantaseerd en idyllisch, door de italianiserende
schilders op doek werd gebracht. Hield een schrijver beide landschapstypen
gescheiden of assimileerde hij? Welke vaderlandse streken genoten achtereenvolgens de belangstelling van de auteurs? Lieten zij zich alleen leiden door
nuttigheidsoverwegingen of betrokken zij ook de ongerepte natuur in hun
werken? Konden bij hen alleen aangename seizoenen en zonnige dagen genade
vinden of ook herfst en winter, regen en storm, avond en nacht? — Al deze
vragen culmineren tenslotte in de grote vraag, of de renaissance-schrijver, met
zijn heldere, praktische kijk op de wereld, ook gevoel heeft getoond voor de
stilte en stemming van het landschap uit de werkelijkheid. Aan het gevoelig
weergeven van stilte en stemming danken de grote zeventiende-eeuwse landschapschilders juist hun roem. Daarin openbaarde zich hun natuurgevoeligheid.
De vraag naar de f u n c t i e van het geschreven landschap in de renaissance
roept weer een complex van vragen op. Kan men wel spreken van één functie
of varieert deze met het literaire genre waarin het is opgenomen? Dient het,
zoals vaak in de na-romantische literatuur, om een algemeen-menselijke stemming te onderstrepen of te suggereren, of wordt het dienstbaar gemaakt aan
een scala van gedifferentieerde behoeften? Kent het een zekere eenheid van
functie in de liefdeslyriek, stichtelijke poëzie, dramatiek en het hofdicht? Heeft
het daarin telkens een specifiek-dienende taak, of krijgt het in ieder van deze
genres eenzelfde gevoelstoon die appelleert aan een algemeen natuurgevoel?
14 Germania cap. 2 en 5.
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Door de literaire v o r m g e v i n g draagt de auteur zijn visie over op de
lezer. Ze is de al of niet geestwekkende factor in het geschreven landschap.
Beschikt de schrijver niet over het trefzekere woord en mist zijn stijl de spankracht om een veelheid in één visie samen te vatten, dan wordt zijn beschrijving
een geestdodende opsomming van landschapscomponenten. — De vraag is nu,
of de renaissance-kunstenaars landschappen in hun nieuwe taal- en stijlvormen
hebben weten te vangen. Was hun taalschat toereikend en hun stijl krachtig
genoeg om uitdrukking te geven aan hun visie op de nieuw-ontdekte wereld?
Beheersten zij hun neiging tot stilering en harmonisering voldoende om het
landschap zijn natuurlijke taal te laten spreken? Lieten zij het niet ondergaan
in allitererende tritsen vol klanken, kleuren en bloemen? Kortom, kende de
sierende en jubelende renaissance-schrijver ook de kracht van de sobere lijn,
die de roem van de tekenaar Rembrandt uitmaakt?
De periode die onderzocht wordt, ligt tussen 1570, toen Het Basken van
Jonker Jan van der Noot verscheen, en 1735, het jaar waarin de laatste bundel
van Hubert Korneliszoon Poot het licht zag. Hoewel de renaissance ook daarna
nog doorwerkte, kondigde zich in het begin van de dertiger jaren een nieuwe
tijd aan. Dit bleek zowel uit de laatste bundel van Poot als uit de HoUandsche
Spectator (1731—35) van Justus van Effen, die met zijn verlichte ideeën een
nieuwe kijk op de realiteit bracht.
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de Nederlandse literatuur in de strikte
zin. Daarom zijn geschiedbeschrijvingen en reiejournalen terzijde gelaten,
tenzij een reisverslag van een literator diens landschapsvisie mocht verduidelijken.
Een meer beperkte doelstelling zou een dieper onderzoek hebben mogelijk
gemaakt. Toch hebben we gemeend, deze periode in haar geheel te moeten
onderzoeken, vanwege de innige samenhang tussen de landschapbeschrijvingen
van de opkomst, de bloei en het verval van onze renaissance.
De meest voor de hand liggende methode van onderzoek is die, welke het
landschap zelf als uitgangspunt neemt. Compositie, stoffering en atmosfeer
worden dan achtereenvolgens nagegaan in hoofdstukken die handelen over:
grote natuurgehelen; akkers en weiden; bomen en bossen; rivieren, beken en
oeverbegroeiing; zee, strand en duinen; tuinen en woeste gebieden; vogels,
lucht en bewolking; seizoenen, morgen, middag, avond en nacht; stemming en
stilte.
Hoe aantrekkelijk deze methode ook is, we menen ze toch om verschillende
redenen niet te moeten volgen.
Vooreerst kunnen zo uiteenlopende landschappen als de renaissance-letterkunde te zien geeft niet door elkaar worden behandeld; idyllische fantasie,
Hollandse realiteit en hybridische mengelvormen kunnen onmogelijk onder
gelijke noemers worden gebracht.
Vervolgens zijn de meeste landschappen in een literaire omlijsting gevat,
waarbinnen ze een functie vervullen. Een geschilderd landschap kan ook zonder
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lijst en zonder kennis van de schilder genoten worden: zodra het voltooid is,
leidt het een zelfstandig bestaan. De meeste geschreven landschappen daarentegen kunnen alleen maar begrepen worden vanuit hun functie en in dit opzicht
hangen ze weer innig samen met levensvisie, woonplaats, levensomstandigheden
en bedoeling van de schrijver. De kennis van deze feiten is vaak noodzakelijk
voor een juist begrip en waardering van een geschreven landschap; ze mogen
dan ook niet onvermeld blijven.
Om deze redenen kiezen we het uitgangspunt van ons onderzoek niet in het
landschap zelf maar in de afzonderlijke auteurs. Daardoor krijgen we tevens
een kijk op een heel bepaald facet van de grote auteurs en kunnen min of meer
vergeten schrijvers juist om hun landschapbehandeling soms een zekere herwaardering vinden.
Een tweede methodische vraag betreft het citeren van teksten. Indien het
onderzoek een louter historisch onderwerp betrof, zouden we, met een minimum
aan citaten, onze conclusies in een doorlopend betoog vermelden. Nu het onderwerp ook een esthetisch aspect heeft en het voortdurend appelleert aan de verbeelding van de lezer, menen we hem in rechtstreeks contact te moeten brengen
met de landschappen zelf. Deze moeten authentiek zijn en mogen niet vervangen worden door samenvattende beschrijvingen in taal- en stijlvormen van
onze tijd.
We geven daarom de voorkeur aan een gesystematiseerde inventarisatie van
de landschapsgegevens uit de werken van een groot aantal auteurs uit de
renaissance in haar verschillende perioden. We laten de citaten vergezeld gaan
van commentaar, dat de lezer informeert over de band tussen auteur en zijn
landschapsvisie. In deze begeleidende tekst zijn dan tevens conclusies vervat,
die in een laatste hoofdstuk in groter verband worden samengebracht.
Voor ons doel achten we het niet nodig iedere auteur, iedere verzenbundel
en ieder landschapsgegeven op te nemen. Hoewel we naar een zekere volledigheid hebben gestreefd, lieten we auteurs die geen wezenlijk nieuws boden en
teksten die voor de zoveelste maal hetzelfde herhaalden, onvermeld.
3. Enkele aspecten van het landschapsbeeld

in de middeleeuwse

Letterkunde

Het landschap in de ridderromans verschilt naar vorm en functie zozeer van
dat in de liefdeslyriek, dat ze ieder een afzonderlijke behandeling vragen. In
de ridderromans treden heldendaden op de voorgrond, in de liefdeslyriek
spreekt het gevoelsleven van de dichter. De epicus heeft ruimte nodig voor het
avonturenspel van zijn helden, de lyricus zoekt intimiteit voor zijn liefdesgevoel.
De epiek
Het is voor ons moeilijk, precies te weten, wat de hoorders zich voorstelden,
wanneer hun in een ridderroman een korte natuurbeschrijving werd voorgehouden. De meeste, zo niet alle, natuurbeschrijvingen uit de epiek zijn in
ieder geval bedoeld als verheldering van tijd- en plaatsaanduiding in functie
13

van begrip (niet van visie). De uitgebreide, verhelderende aanduidingen vervulden m.a.w. de functie van de entourage in de geschiedenis, ze waren een
redelijke verklaring voor wat er plaats vond of ging gebeuren. Het is dan ook
heel waarschijnlijk, dat ze voor de middeleeuwer geen esthetische kenmerken
hebben gehad.
Soms neemt een natuuraanduiding het karakter aan van een vage globaliteit,
waarin voor iedere verbeelding een zekere speelruimte wordt gelaten. Dit gebeurt meestal in de natuuraanduidingen, die slechts uit enkele woorden of
verzen bestaan. Ditzelfde ervaart de hedendaagse lezer nog bij een doodgewoon
zinnetje als: 'Zij liepen door het bos'. Bij iedere lezer wijkt het voorstellingsbeeld in aanzienlijke onderdelen af van dat van de ander: de openheid van
weg of pad, de glooiing van de grond, de densiteit van beplanting, de samenstelling van het hout. Maar ook het begeleidende gevoel, bij de een van vrijheid,
bij de ander van druk, bij de derde van uitzichtloosheid, is bijna eindeloos
variabel.
In de grote avonturenromans trekken de helden voortdurend door 'menich
foreest ende menich wout', door 'menighe heide', over 'menighen berch', door
'menighe valeyde' en door 'menighen buse ende menighe haghe', 'die berge
up ind delle ynne'. ' Soms ziet de ridder zich omsloten dooreen angstaanjagende
onherbergzame natuur:
Davonture seget dat Lanceloet
Comen was tenen water groet,
Dattie Mercoyse was genant,
Ende in vier sinnen hem besloten vont.
Hi siet dat an dése side leget
Dat foreest groet ende ongeweget;
Ende hi saeh an dander twee siden
Koetsen hoge, daermen niet mochte liden.
An die vierde sack hi dat Hep
Een groet water ende een diep.2
Dat de landen inderdaad overdekt waren met woestijnen, wouden en eenzame vlakten, blijkt uit de Parthonopeus van Bloys, waarin van Frankrijk wordt
gezegd :
Daer ne stoet in Borch no costee/.
Van

гапкгіке was doe tmeeste deel

Woestine ende wout ende velt.

3

1 Walewein v.v. 2848—55; 3674 (Roman van Walewein. Uitg. W. J. A. Jonckbloet,
Leiden 1846—49, 2 din. Deel I Tekst. Of: De Jeeste van Walewein en het Schaakbord
van Pennine en Pieter Vostaert. Uitg. G. A. van Es, Zwolse Dr. en Herdr. nr. 26, Zwolle
1957) Roman van Limborch III, 20 (Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitg.
Br. Robertus Meesters, in diss. Nijm. 1951).
2
Lancelot III 9525—34 (Roman van Lancelot. Uitg. W. J. A. Jonckbloet, 's-Gravenhage
1846^19).
3 Parthonopeus v.v. 235—7 (Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus van Bloys.
Uitg. J. H. Bormans, Brussel 1871).
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In de Roman van Limborch gaat eenzelfde wereld open. Daar rijdt een ridder
. . . mengen berch hoge ind swoer
Ende menge valley diep.
Dar menge fonteyne yn liep,
Menge heide ind menge wout.
Mit-deme quam der ridder stoüt
En eyn groes foreyst gereden
Ende der dach was leden
Woel bys over pryme-tzijt.
Der wak was doncker ind wijt
Ende wüest van allen wegen.
Numme en vont he wege gesL·gen
Dan den-genen den he reyt,
Nochtan dat he is nyet en weyt.
Wanne he kompt off war he yndt,
Nochtan reyt he mit genende
Ommers vort in den donckeren wout.
Due dacht he mennich-faut.
Warwart dat he lijden soude.
Doch quam he uss den grasen woude
Jhegen vespertzijt gevaren.
Doch so quam he tzworen
Up eyne grose woeste heyde.
Dar bremen ind dorne beyde
Stonden gewassen mans-lingde hnc. *
Dan verzucht hij:
Wanne kümpt alsusten lant? ...
Dat ich tzü eynger herbergen reycke,
Ende hie yn is noch boüm, noch eycke.
Dar ich mach onder logieren.s
Veel aantrekkelijks kan deze onoverwonnen natuur, die alleen maar vrees
inboezemde, niet hebben gehad. Maar het was juist de onverschrokken ridder,
die deze woestenijen durfde in te trekken 'op queeste' naar een zwaard, een
schaakbord of een verdwenen jonkvrouw. De dichter fantaseerde woeste natuurtaferelen, als decor voor bravourstukken van zijn helden. Dezen voelden zich
aan hun riddereer verplicht, gevaren te trotseren voor de goede zaak. Ze verlieten daarom hun kasteel, het ideale oord van veiligheid, om roem te behalen

4 Roman van Limborch X 34—56.

5 ld. X 66; 72-4.
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in onzalige bossen, waar wilde dieren, rovers en vogelvrij-verklaarden hun
bedrijf uitoefenden en zich belaagd wisten door reuzen, heksen, dwaallichten
en elfen.
Maar de dolende ridder was steeds weer blij, wanneer hij op zijn vermoeiende
tochten een v e i l i g e r u s t p l a a t s vond : een beveiligd dal met een door
bomen omgeven bron, of een kasteel, een versterkt huis, waar hij de nacht zou
kunnen doorbrengen of nieuwe avonturen zou mogen beleven. In de avonturenromans wemelt het van beschrijvingen van zulke dalen en kastelen. Zo vinden
Walewein en zijn jonkvrouw Ysabele, na een zware tocht onder een brandende
zon, eindelijk een rustplaats:
Die sonne sceen utermaten hete.
So dat-si temoyert van swete
Waren. Het waser woeste ooc mede.
Dat si nieuwer te gkere stede
Teneghen bome mochten comen,
Ende voeren, ahic hebbe vernomen,
Aho vermoyt tote over noene.
Daœrt sere scone was ende groene
Quamen si tere joliser stede,
Daer ene fonteine sprone mede
Verse ende ciaer, cout als een ys.
Нет dockte si waren int paradijs.
Als si daer ghereden quamen
Boven der fonteine si vernamen
Enen olivier jolijs en groene,
Jueghedelijc na den saisoene.
Daer beetle in dat groene рЫп
Die stoute her Walewein,
Ende halp die joncfrouwe vanden parde.β
In de beschrijvingen van zulke verkwikkende oasen, die vaak met de ge
dachte aan het paradijs verbonden worden, is de bron omgroeid door ver
schillende soorten bomen. 7 Een enkele keer is het de subtropische olijf- of
vijgeboom, meestal zijn het olmen, linden of pijnbomen:
Daer stonden oec iij pijnbome Ы,
So hoge, ende so breet, datsi
Die fonteine al bevingen
Metten lovren diere over hingen. 8
β Walewein v.v. 9615—33.
7
Over het z.g. locus amoenus-motief, een liefelijk natuurtafereel met de vijf elementen:
een boom (of bomen), een grasland, een bron of beek, vogelgezang en bloemen, zie
Neophilologus jrg. 43 afl. 1 p. 37—42.
8 Lancelot II 13501—04.
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Vaak belandt de ridder in of bij een kasteel, waarvan de ligging kort geschetst
wordt in een k a s t e e l l a n d s c h a p j e . Kastelen waren burchten van veilig
heid; deze waren nodig in een tijd, die nog weinig beschaving kende en waarin
de grenzen van het landbezit nog bijna niet omschreven waren. Twist en strijd
waren aan de orde van de dag, en omdat de sterkste daarin steeds zegevierde,
bouwde men de burchten op plaatsen die zelf reeds een natuurlijke bescherming
boden. De veiligheid verhoogde men nog met muren en — waar het mogelijk
was — met grachten.9
In de romans van de twaalfde en dertiende eeuw ontmoet men kastelen van
hout of steen op bergen, waar ze nog extra versterkt waren 'met vasten muren,
met hogen tinnen', waaronder het bijwonende volk met zijn wijngaarden, weiden
en akkers zich heel veilig kon voelen 1 0 Een enkele keer stond het kasteel zelfs
op een rotseiland in zee, waar het alleen maar te bereiken was bij eb. 1 1 Ook
vond men ze vaak aan een rivier, goed beveiligd door wallen en grachten. 1 2
In streken waar geen bergen of rivieren waren, maar slechts heuvels en dalen,
bouwde men de burcht bij voorkeur in het dal, en waar het mogelijk was op
een laag gelegen, waterrijk terrein, een zogenaamd broec of maras. l s Uit Lan·
celot volgen hier enkele kasteellandschapjes, waarin de verschillende typen
duidelijk uitkomen.
In een dal of moeras:

Metiesen worden, metteser tale,
Quamen si gereden in enen dale,
Doe si seven dage hadden gereden,
Daer ene borch stont beneden.
Die utermaten scone was,
Ende stare mede, alsict las:
Ende om dese borch ginc een muer.
Die te stare was eiken gebuer,
Ende een water mede so wijt
Dat si niemanne ontsagen ter
tyt...14
Ende reden soe, dat si vernamen
Enen chinen broec ne bore groet.
Dat inden middel van bosscen stoet;

9

J. te Winkel, Het kasteel in de dertiende eeuw, geschetst volgens de gedichten van
dien tijd, Groningen 1879, p. 54 e.v.
Ю Renout van Montalbaen v. 755; 770—2. (Uitg. J. C. Matthes, Leiden z.j.).
Π Walewein ν. 2872 e.v.
12 o.a. Lancelot II v.v. 39424—27; 25310—11.
13 o.a Lancelot II 2448 e.v., 3593 e.v., 7401 ; III 2167 e.v., 7831 e.v., 18828 e.V., 20275 e.V.,
Ferguut v.v. 269—77.
14 Lancelot III 19711—20.
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Ende te midtwege in dat parc
Stont een hoge tor ende een stare
Ende was besfoten wel tier uren
Beide met grachten ende met muren . . . 1 5
Ende ahi dus int keren quanten
Sijn si comen daer si vernamen
Enen casteel, die scone was.
Die stont in enen starken maras
Ende daert wel quaet toe es
comen...1β
Op een berg:

Aan een rivier:

(Hi) reet so verre, dat hi quam
Daer hi enen tor op enen berch vernam
Alomme befoken ter cure
Met enen starhen hogen mure.
Buten der porten stont in enen pleine
Wel ene bogescote verre ene fonteine
Die dore een zelveren conduut spranc

17

Dus quam gereden die riddere milde
Op een plein Ы ere rivire
Daer een casteel stont wel dire
Banderside den watere daer.1B

De kasteelheren hadden blijkbaar weinig behoefte aan uitzicht op het om
ringende land. Daarom zochten ze voor de bouw van hun burchten zeker niet
op de eerste plaats naar een mooi punt, waar ze met hun familie konden ge
nieten van een aangename omgeving of een weids vergezicht. Maar ook al zou
de omtrek fraai zijn geweest, dan zouden de bewoners er vanuit hun kasteel
nog niet veel van hebben kunnen zien. Het hoofdgebouw lag namelijk midden
in een uitgebreid verdedigingsstelsel, waarvan hoge muren de blik in de verte
stuitten. Bovendien werden de ramen van de vertrekken gevormd door kleine
nissen die in de dikke muren waren uitgespaard. Toen men er in de dertiende
eeuw het primitieve glas in aanbracht, werd het vrije uitzicht helemaal be
lemmerd, omdat het glas in die tijd nog groenachtig was en vaak nog werd
19
beschilderd.
Wilde men echter in lente- en zomertijd met een gevoel van veiligheid ge
nieten van natuur en buitenlucht, dan trok men naar de b o o m g a a r d of
vergier, die achter het kasteel was gelegen, goed beveiligd door de buitenste

15
ΐβ
"
18
1»
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Lancelot II 244β—54.
Lancelot III 20275—79.
Lancelot II 13491—97.
Lancelot II 39424—27.
J. te Winkel, Het kasteel...

p. 98.

gracht en een muur. Daar kon men zich bewegen in de ruimte en onder een
vrije lucht, die men 's winters in het kasteel zo lang had ontbeerd. De jonkvrouwen vlochten er haar rozenhoeden, de edelen ontvingen er hun gasten en
rustten er uit van de jacht. 2 0 Vlak bij de kleine ophaalbrug, die vanuit de
vergier toegang gaf tot de burcht, was een deel van de boomgaard afgescheiden
en ingericht tot een tuin met grasperken (prielen), bloembedden en zodenbanken. In deze lusthoven gebruikte men onder de vruchtbomen de maaltijden
tussen kruiden, bloemen en rozen. 2 1 In deze boomgaardtuinen, die keurig
omgeven waren door latwerk in heldere tinten geschilderd, klaterde de fontein
onder een églantier. 2 2
Wanneer Lancelot, als gevangene van de fee Morgueyn, in de kerker zucht,
kijkt hij op een dag na Pasen uit het venster, vanwaar hij :
Den boegart scone sach ende grane
Die neven sine camere stoni doe,
Entie home wel gebloit toe.
Dar die vogelkine ehs doges songea
Entie rosen scone ontsprongen
Vore die venstre dar hi lach.
Dar hi dagelycs op sach.гз
En wanneer hij op een meimorgen aan het tralievenster over zijn geliefde
peinst, hoort hij in de tuin de vogels zingen en ziet hij de zon in de boomgaard
Ende pensde ember om hare bi dien,
Soe dat hi op enen sondach tier stont
Smargens mettien dage op stont
Ende horde der vogelkine sane.
Ende tote na der sonnen op gane
Dattie sonne seeen in den boegart,
Lancelot sach ten rosen wart.2i
Telkens komen de reizende ridders in deze kasteeltuinen. Altijd staan ze in
volle bloei, zingen er de vogels en verspreiden de kruiden er hun zoete geuren.
Zo leidt Parthonopeus zijn geliefde:
In enen bogaert, die scone was,
Ende ginghen sitten op dat gras
Onder enen appelboom, die daer stoet
Scone ghelovert ende ghebL·et.
20

С. H. С. A. van Sypesteyn, Oud-Nederlandsche tuinkunst, 's-Gravenhage 1910, p. 53.
21 Die Rose v.v. 659—63; 1468—69; 1538-^1; 1562—67 (Die Rose van Heinric van
Aken. Uitg. E. Verwijs, 's-Gravenhage 1868).
22 J. van Maerlant, Historie van Troyen v.v. 3098—99; Sypesteyn, o.e., p. 59.
23 Lancelot 11 23405—11.
24 Lancelot II 23447—53.
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Daer hoorden si der voghel ìuut,
Ende roken dat soete cruut.
Dies vele daer stoet scone ende groene
Als het in Meye pleecht te doene. 2 5
In de Roman van Limborch komt Echites op zijn tocht 's morgens vroeg bij
zo'n tuin, waar hij zijn paard laat grazen en zichzelf te ruste legt:
So lange reyt der ridder koene.
Dat he eyns morgens vur none
Quam en eyne schone vergier.
En de midden stoni eyn eglentier
Dar boven eyne schone fonteyne.
Solde ich die schoinheit van den pleyn
2β
Prijsen, id were mich swore.
De dichterlijke fantasie maakte van deze parken soms paradijselijke w o nd e r t u i n e n . In Walewein wordt zo'n tuin met exotische plantengroei in meer
dan honderd verzen beschreven. In die tuin 'ere groter alver mile breet'
groeiden allerlei specerijen, lelies en rozen; daar stond een wonderboom met
gouden takken, waarop kleine vogeltjes zongen, en aan elk blaadje hing een
gouden belletje 'dat scone ludet ende claer'. Ook ontsprong er onder een olijf
boom een heldere fontein, welke door een ader uit het aardsparadijs werd ge
voed en bewaakt door een gouden arend die erboven zweefde. 2 7
Buiten de ridderromans vinden we deze paradijselijke lusthoven ook in de
didactische en geestelijke epiek. Zo wandelde de minnaar uit Die Rose in de
meinacht door een ommuurde wondertuin, die in niets onderdeed voor de
oosterse tuin uit Wahwein:
Dat vergier was al viercant.
Even Zorac ende even breet,
Daer menich scone boem insteet.
Hens boem in die werelt negeen.
Die vrocht draget, daer en wasser een,
Ocht twee, ocht lil van diere maniren.
En waren bome
quadertieren.
Daer staeden crude van aüen lande.
Die specie drogen
menichgerande.
In dien vergiere mochtemen oec vinden
Herten, reen, deinen en hinden.

25 Parthonopeus v.v. 2919—26.
26 Roman van Limborch IV 1280—86. Ook III 1155 en in Die Rose ν. 130; 599—600;
628—30.
27 If alewein v. 3485 e.v. Ook in de Roman van Limborch IV 1280 e.v.
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Die daer liepen
menichgertiere,
Ende andre beesten van diere maniren.
Die daer hadde here Deduut
Die daer woenden in dat cruut.
Menichge fontaine so stoni daer.
Die scone waren ende ciaer.
Die ic en mochte genomen al.
Want ic niet en weet tgetal
Van dien fontainen, die daer Deduut
Met condute dede springen uut,
Ende liepen dore die grane crude.
Abo abe behagede Dedude
So gaven die fontainen claer
Verscheit dien bomen hier ende daer
Ende dien cruden, die daer bhiden
Ende in hare virtude
vergroiden.28
Dat de verbinding van paradijs en lusthof geen twijfel hoeft te laten, blijkt
uit de paradijsbeschrijvingen in de geestelijke epiek, die dezelfde geest ademen.
Zo lezen we in Van den Levene Ons Heren, hoe God de Hof van Eden schiep:
Eene scone stad haddic
gemaect...
Aire hande bome settic daer in.
Die bomen bloeyen nacht ende dach.
Soe soeten stad nie man en sach.
Daer en quam, reghen no went
Daer riket emmer als pument.
In midden was een scoen prieel
Emmer groene, altoes geheel
Soe soeten stad no oec soe scone
En sach nie man onder der trone
Daer wies vrucht van aire wijs.
Die stad was deertsche paradys. 2B
In al deze landschappen is meer voorgrond dan verte. Toch heeft de dichter
van Parthonopeus van Bloys laten zien, dat hij ook de wijde blik kende. Op
een zonnige morgen laat hij Parthonopeus op zijn ravenzwart paard het kasteel
uitrijden en hem. een hoge kasteeltoren beklimmen. Daar kijkt de ridder rondwandelend uit over een w e i d s p a n o r a m a , dat de welgelegenheid en hoogte
van het kasteel moet bevestigen:

28 Die Rose v.v. 1274—1300.
29 Van den Levene Ons Heren v.v. 4405; 4411—22.
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Ende reet ten hoghen torre waert,
Ende heette neder ende op dorn,
Tes hi ten cantelen quam.
Het was ciaer ende scone weder.
Hi sack int oest ter zeewert neder.
Doer hi engheen inde af en sack.
Van der zee was er groot ghelach.
Want groóte rijcheit quam aldaer
Met scepen gheseilt voor ende
naer...
Meneghe goede specie ende diere.
Ende van aUen cierheden een deel
Quam met scepe ane dien casteel.
Doe ghinc hi staen recht int suut,
Ende sach ten cantelen boven uut,
Daerwart sach hi die bogaerde staen.
Die heme dochten hebben bevaen
Slants ere milen Ыпе ochte mee;
Hi sach die wijngaerde neven die see
So Ыпс ende so breet ende so slecht, *
Niet en sach hi sonder wijngaert echt.
Doe ghinc hi staen ane die weste side,
Ende sach verre en wide.
Doer sach hi tlant breet ende slecht
Gheerijt ende ghesayt wel na recht;
So breet docht hem, daer hijt sach,
Thnt dat daer ghewonnen lach.
Dat heme also ghevoechlike
Dochte sijn tenen coninckrike.
Doe ghinc hi bander side int noort,
Daer sach hi die rijcklike poort
Ghevisiert harde wel.
Ane deene side die Orie vel
Van hoghen neder in die zee.
Wel .XXX. ghelachte ochte mee; **
Daer was die Orie harde diep.
Die brugghe die daer over liep.
Was al beset met cantelen,
Ende al ghemaect met quarelen.
Die goet waren ende dieren.
Daer tenden over die riviere
Sach hi enen casteel staen ghevest.
Hi was altoos so wel bewest
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Van spisen ende van riddren binnen,
Dattene nieman en mochte winnen.
Die scoonste mersch doer buten lach
Ende die beste die hi nie sach.
Wel tien milen lane neven die zee,
Ende twee milen breet ochte mee.
Doer tenden was .1. groot wout.
Doer stoni in harde scone hout;
Menech scone boom doer binnen stoet.
Doer was van meneghen voghete broei...
Doer die ionchere dit, ah hi mach,
Ende doer toe menech ander ghesach.
Prijsde hi tlant goet ende
rike...
Dus corte sinen dach die ionghelinc.
Dat heme niet en vernoyde die stonde
Tes het quam ten avonde. 3 0
Dergelijke panorama's zijn in de middeleeuwse literatuur uiterst zeldzaam.
Het is in dit fragment ook opvallend, dat de dichter de ζ e e hier niet ziet als
de 'wilde z e e ' 8 1 met 'de wilde seebaren', maar haar bewondert om de rustige
eindeloosheid. Slechts een enkele maal vaker zien we de middeleeuwer opgeto
gen bij het aanschouwen van de zee. Margriete van Limborch en haar gezel,
die beiden in hun Limburgse land nooit grote watervlakten hadden gezien,
blijken verheugd te zijn, wanneer zij de grote zee mogen aanschouwen:
Due worden sij eyn luttel blijde.
Want sij quomen up die see.
Dar sy saegen wassers me
Dan die maget ye hadde gesien.S2
Zij kenden niet de gevaren van een zee, die vaak stukken land wegrukte en
mensenlevens eiste. Daarom konden zij zuiver genieten van het verrassend
nieuwe.
De middeleeuwer heeft blijkbaar alleen maar van de natuur genoten bij
m o o i w e e r . Overal waar de ridders in de romans met of zonder hun ge
liefden reizen of rusten in de natuur, schijnt de zon, zingen de vogels en geuren
de velden onder een strakke hemel. Hoe de dichters voor het beschrijven van
zulke bevallige natuurtafereeltjes steeds dezelfde schabionen gebruiken, moge

30 Parthonopeus v.v. 953—61; 975—1017; 1022—24; 1027—29. * slecht = effen; * · ghelachte = vadem.
31 Deze naamgeving is lang gebleven. Zo lezen we nog in Robinson Crusoe: „the sea
might be well called: den wild zee, as the Dutch call the sea in a storm." (geciteerd in
G. Kalf f, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, deel II p. 154 aant. 3).
32 Roman van Limborch I 702—05.
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blijken uit de hier volgende schetsjes, genomen uit twee werken van geheel
verschillend karakter, namelijk uit Parthonopeus van Bhys en Beatrijs:
Si reden woch ende guarnen
Ter herbergen daert scone was.
In een dal daert groene gras
Stont met Ыоетекіпеп ghemanc.
Doer mochtensi horen groot ghesanc
Van den voghelen ende groot gheluut
Ende roken menech soete cruut.
Dies doer vele stont scone ende groen.8S
Dus quamen si den telt ghevaren
Smorgens aen een foreest
Daer die voghete hadden feest.
Si maecten soe groet ghescalt
Datment hoerde over al;
EL· sane na der naturen sine
Daer stonden scone Ыоеткіпе
Op dat groene velt ontploken
Die scone waren ende suele roken.
Die locht was ciaer ende scone.
Daer stonden veL· rechte bome
Die ghelovert waren rike.3*
De epici hebben vooral van de z o n n i g e m o r g e n als tijdaanduiding
gehouden. Zij laten geen ridder wegrijden van de plaats van overnachting, of
zij zorgen voor een stralende ochtend. Wanneer bijvoorbeeld Walewein en
Ysabele uit de handen van koning Assentijn zijn ontsnapt, vertrekken ze 's mor
gens heel vroeg samen op een paard. En:
Tweder was soete ende scone.
Die sonne verboerde anden troné
Joliselike ane die marghenstonde.
Menich voghelijn dat begonde
Daer singhen met wel soeten lude;
Bedauwet waren bomen ende crude
Tot dien dai die sonne up quam.36
Soms werd de tijd in slechts e n k e l e v e r s r e g e l s aangegeven. Dan kreeg
het natuurgegeven een vage globaliteit, waarin enige speelruimte voor de verbeelding werd gelaten. Zo lezen we in de Roman van Limborgch:
33 Parthonopeus v.v. 4323—30.
34 Beatrijs v.v. 328—40.
35 IPalewein v.v. 8521—27.
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Des morgens, due der dach untspranc
Ende die lewerke sane
Stonden up die ridder beyde.
Des morgens, du der dach ircleirde
Ende sich die schone sonne borde,
Stont up Echues ind syn geselle.
Id was umb-trent primetzijt
Ende dai weder was cioer ind schone,
Ende die sonne stonde schone an den trone.se
Op dezelfde globale wijze werd bijvoorbeeld in Karel ende Elegast de avonden nachttijd met slechts enkele woorden aangeduid:
Doen quam hi in een wout binnen...
Doen hi quam ghereden doer.
Die mane scheen overclaer.
Die sterren lichten anden trone,
Dweder was ciaer ende schone.S7
In Ferguut wordt verhaald, hoe 'Die mane scheen scone ende claer' en zelfs
'herde clare'. 38 In de Roman van Limborch wordt uitdrukkelijk gezegd, dat
het een maanloze nacht was:
Mer die son tzü-ginck, ind der moin
En scheyn nyet, ind wart doncher mede.se
Wanneer men tenslotte vraagt naar de visie van onze oudvaderlandse epici
op de landschappen uit hun e i g e n w o o n s t r e k e n , zal het antwoord teleurstellend moeten zijn.
Vooreerst zijn de meeste van onze avonturenromans bewerkingen van Franse
chansons, en in die verhalen met gefantaseerde of weinig gelokaliseerde landschappen spelen de gebeurtenissen zich af buiten onze gewesten. Maar ook
wanneer een verhaal in onze streken speelt, zijn de landschapsgegevens zo
sober, dat ze nauwelijks meer dan een tijd- of plaatsaanduidende functie hebben.
Wanneer bijvoorbeeld Henric van Veldeke in zijn Leven van Sint Servaes de
ligging van Maastricht beschrijft, komt hij niet veel verder dan een zakelijke
beschrijving, waarin geografische aanduidingen en nuttigheidsoverwegingen
de overhand hebben:

3β
37
38
3»

Roman van Limborch II 578—80; V 1023—25; VI 1076—78.
Karel ende Elegast v.v. 196; 199—202.
Ferguut v.v. 237, 2208.
Roman van Limborch XII 602—03.
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. . .Triecht
In eynen dall scoen ende liecht
Effen ende woel ghedaen
Daer twee water tsamen gaen
Eyn groot ende eyn cleyne
Claer schoen ende reyne:
Dats die Jeher ende die Mase.
Beide te körne ende te grase
Es die Stadt wale gheleghen
Ende te schepen in voele weghen;
In visschen ende in ghewilden
Ende in goeden ghevylden
Der bester coren eerden
Die ye mochten ghewerden.
Des steyt die stat te maten
Aen eynre ghemeynre straten
Van IngheUmt in Ongheren
Voer Coiné ende voer Τ ongheren;
Ende also dies ghelijck
Van Sassen in Vrancrijck:
Ende mit scepe die des pleghen
Te Denemerken ende te Norweghen:
Die weghe versameiìen sich all dae.
Des is die Stadt daer пае
Gheheiten
Traiectum.40
Men kan zich voorstellen, dat hedendaagse Maastrichtenaren een zekere
lokale trots in zich voelen opkomen bij deze zeer oude beschrijving van hun
stad. Maar men moet er zich dan wel van bewust zijn, dat zij in dat geval de
gunstige woorden 'claer', 'schoen' en 'reyne' laden met een gevoelsinhoud, die
er voor de dichter zeker niet als esthetische kwalificatie aan vast zat. De wer
kelijke portee van de stadsbeschrijving wordt pas duidelijk, wanneer men het
gegeven beeld van Maastricht niet isoleert, maar het in het verband van de
tekst ziet. In het geheel van het gedicht wordt namelijk uitgelegd, waarom Sint
Servaas, die bisschop van Tongeren was, zijn zetel verplaatste naar Maastricht.
Daarvoor laat de dichter aan de schildering van de gunstige ligging van Maas
tricht een andere voorafgaan, die als het ware het tegenbeeld ervan vormt.
Dit is de schildering van het machtige kerk- en kloosterrijke Tongeren, dat
volgens de voorspelling van Sint Servaas straks tot verval zal komen en door
de Hunnen zal worden verwoest. Het Tongeren, dat Veldeke oproept, is een
*0 Heynreyck van Veldeken, Sint Servatius legende I 958—82. (Uitg. J. H. Bormans,
Maastricht 1858. Of: Sint Servaes Legende. Uitg. С. Л. van Es m.m.v. C. I. Lieftinck en
A. F. Mirande, N.V. Standaard-Boekhandel 1950).

26

voltogen centrum van religieuze cultuur, en het is hem er niet om te doen, de
lezer het silhouet van de stad met de vele torens voor ogen te toveren, gelijk
een miniatuur dit zou kunnen laten zien. Hij wil eenvoudig zeggen, dat Tongeren
groot was en verviel; de visie op die grootheid is zakelijk, niet spectaculair.
Zo is het ook met zijn visie op Maastricht: het is geen uitzicht over de Maasvallei met weiden en korenvelden, het is een plaatsaanduiding. Veldeke wil
namelijk zeggen, dat iemand die de reisroute neemt van Engeland naar Hongarije, Maastricht moet aandoen, voordat hij te Keulen komt, en dat iemand
die van het Saksenland naar Frankrijk reist eveneens over Maastricht moet,
voordat hij te Tongeren (de toenmalige grote stad) komt. Wanneer de lezer
er nu op let, hoe de eigenaardige regel 'Voer Coiné ende voer Tongheren'
syntactisch is ingebouwd in de stadsbeschrijving, zal het hem duidelijk worden,
hoe Veldeke werkt met een verstandelijk begrip van de situatie, die een redelijke
verklaring is voor het feit, dat Maastricht geroepen was tot opkomst. De
woorden klaar, schoon en rein hebben daarom geen specifieke gevoelsinhoud,
maar zijn eenvoudigweg verhelderingen van het begrip 'te maten', dat eigenlijk
niet meer wil zeggen dan: precies op de geschikte plaats.
Ook in Reinaert vinden we enkele lokalisaties. Deels zullen de natuuraanduidingen daarin begripsfuncties hebben vervuld, deels zullen ze in hun vage
globaliteit een zekere speelruimte voor de verbeelding hebben gelaten. Zo wordt
er gesproken over het land van Waes, dat om zijn bouwland en bewoning een
'soet lant' heet, in tegenstelling tot 'dat wilde lant' van de Ardennen. En in het
leugenverhaal over de verborgen schat van Ermelinc komt een situatieschets,
die de plaats van de schat heel precies moet aanduiden: ook daar slechts de
beoogde minutieuze aanduiding van de bewuste berk bij de Kriekeputte, in
de wildernis waar de Kriekepit doorheen stroomt, niet ver van het Hulsterlo.
Om de naargeestigheid van die streek te schetsen zegt hij : 'Dats een de meeste
wildernesse, Die men hevet in eenich rike'. En om de onherbergzaamheid te
beklemtonen, merkt hij in de volgende verzen nog op, dat zelden een mens
dat gebied betreedt en alleen de uil en enkele vogels daar soms 'nestelen in dat
cruut'. 4 1
— Bij onze epici treft men nergens een afzonderlijke natuurschildering aan,
die als enig doel had, de indruk van het landschap in het gemoed te prenten.
Omdat de schrijvers zich vrijwel uitsluitend bezighielden met de helden van
hun verhaal, bleef het landschap binnen het raam van de gebeurtenissen en
werd het slechts gegeven als een passend decor, dat de aandacht niet langer
mocht vasthouden dan strikt nodig was. 4 2
Verten had de schrijver niet nodig. In onherbergzame streken moesten de
helden zich omsloten zien door donkere bossen en steile bergwanden, en wanneer ze rust zochten, konden ze deze vinden in de veilige omslotenheid van
41 Reinaert v.v. 2576—2608.
42 А. С Blonk, Vergilius en het landschap, diss. Leiden 1947, p. 212, 226.
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een dal, een tuin of een kasteel. Perspectief kennen de landschappen niet, maar
zeker zo opmerkelijk als het ontbreken van perspectief is het ontbreken — of
toch de uiterste zeldzaamheid — van lokale diepte in de handeling. Een held
ziet nooit een of andere belager aankomen uit de verte. De vijand, eventueel
een ondier, is altijd ineens bij hem. Ook ziet men nooit een schip of zeil aan
de kim. Een afstand scheppen tussen subject en object binnen de bancirkel van
het verhaal kenden de epici eenvoudigweg niet.
Natuurlijkheid van landschap ontbrak meestal, omdat de beschreven avonturen fantastische landschappen vroegen, die óf zeer luguber óf zeer bevallig
waren. Daarom vindt men in het hoofse ridderepos vaak een overwoekering
van sprookjesachtige fantasielandschappen met geheimzinnige wouden, waarin
vreemde planten naast bomen van ongelofelijke afmetingen groeien.
Om de lokalisatie van de gebeurtenissen bekommerde de verteller zich niet
meer dan strikt noodzakelijk was. Het was hem alleen te doen om de heldendaden van zijn dolende ridders. Daarom vond hij het voldoende, de naam van
een streek of kasteel te vermelden, of deze in enkele conventionele regels te
schetsen. Vandaar dat de lezer op zijn zwerftochten door wouden en langs
kastelen nooit weet waar hij zich bevindt. Hij hoort namen noemen, maar
naar een geografische oriëntatie of een concrete individualisatie zoekt hij
tevergeefs.
In deze decorlandschappen hoeft men ook niet veel compositie, atmosfeer
of stemming te verwachten. De dichters wisten met hun landschapsrekwisieten
nog niet te werken. Van een onderlinge samenhang der componenten hadden
ze weinig begrip: ze plaatsten de realiteiten eenvoudig naast elkaar. Zo zingen
er steeds dezelfde vogeltjes, groeien er dezelfde bloempjes en geuren er dezelfde
kruiden. Mist of nevel kennen zij niet, hun luchten zijn nooit grauw of betrokken, het jaargetijde is er onbepaald. Steeds straalt dezelfde zon aan dezelfde
onbewolkte hemel.43
De lyriek
In de lyriek ziet men mens en landschap zich langzaamaan bevrijden van
de omslotenheid van wallen en muren. De levenswereld der oudste minnezangers
was nog die van de kasteel- en kloostertuin, en hun natuurtafereeltjes zijn daar
de heldere weerspiegeling van. Maar toen later de veiligheid ook buiten de
ommuringen van kastelen, kloosters en steden voldoende gewaarborgd was,
trokken de zangers de natuur in en brachten in hun landschapjes de ruimte van
het vrije veld.
43 Hierop is van toepassing hetgeen Ludwig Kaemmerer van de middeleeuwse schilderkunst zegt: „Das Einzelstudium der Natur hat begonnen, aber die Versuche, die einzelnen
Elemente zu einem perspektivisch vertieften landschaftlichen Bildhintergrunde su verschmelzen, verraten in allen Stücken noch die Unsicherheit und Befangenheit dilettantischer
Kunstübung." (Ludwig Kaemmerer, Die Landschaft in der deutschen Kunst bis zum Tode
Albrecht Dürers, Leipzig 1880 S. 40).
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Veldeke en Hadewych, de t r o u b a d o u r s van de wereldlijke en de geestelijke minne, leefden nog in een omsloten wereld, en hun natuurbeschrijvingen
werden dan ook veeleer tuintafereeltjes dan eigenlijke landschappen. Van de
provençaalse troubadours hadden zij geleerd, hoe er tussen het leven van de ziel
en van de natuur contrasten en harmonieën mogelijk waren, en hoe zij deze
werelden in hun liederen nader tot elkander konden brengen. 44 Evenals de
provençalen leidden zij hun liefdesliederen in met een natuurschetsje, waarin
de getekende natuur diende tot symbool van hun liefdeleven. Zo zochten
zij de natuur niet om haarzelf, maar om een idee erin gestalte te geven. 4 5 Fris
groen en vogellied, kleurige bloemen en geurige kruiden werden in hun liederen
natuursymbolen, waarmee hun gemoedsstemmingen contrasteerden of harmonieerden.
De symboliek sprak voor de dichters het duidelijkst uit de lentenatuur. De
dynamiek van dit seizoen correspondeerde immers met de bewegingen van
hun minnend hart. Bij het zien van de krachtig-ontwakende lente werden zij
zich de macht van de liefde bewust, en naargelang zij deze in hun hart mochten
ervaren of moesten ontberen, werden lentevreugde en winterklacht de grondaccoorden van hun minneliederen: soms concordeerde de lentenatuur met hun
gemoedsstemming, soms was ze ermee in strijd.
In de lyriek van Henric van Veldeke treft men veel natuurinleidingen aan,
waarin een concordantie tussen natuur en gemoedsstemming ligt uitgedrukt.
Dit zijn geen landschapscomposities met plaatselijke betrekkingen tussen de
afzonderlijke elementen, en evenmin treft men er een allee-verbindende atmosfeer in aan. 4 e Het zijn tafereeltjes, waarin op een smalle voorgrond zich een
overvloedig, dynamisch lenteleven manifesteert:
In den aberiüen.
sô die blûmen springen,
sô laven die linden
end grünen die büken,
sô hebben her willen
die vögele singen,
want si minne vinden
aldâr si si sûken
an her genôt;
want her blîtscap is grôt;
der mich nie verdrôt:

Dû si an den risen
die blûmen gesogen
Ы den blâden springen,
dû waren si rîke
her manchvalden wise
der si silen plagen:
si hûven her singen
lût ende vrôlike
neder end hô
mîn mût stêt also
dat ich wel wesen ντο.

want sie swegen al den

recht is dat ich mîn

winter stille:

gelucke

prise.

4
4 Alfred Biese, Die Entwicklung des Naturgefuhls im Mittelalter und in der Neuzeit,
Leipzig 18922, S. 111.
45
P. B. Wessels, Die Landschaft im jüngeren Minnesang, diss. Njjm. 1945, p. 23.
« P. B. Wessels, o.e., p. 11, 16.
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In een ander lied zingt hij, dat in de lente bij het fluiten van de merel in het
bijzonder díe minnaar God kan danken, die zonder liefdessmart of twijfel de
minne in het hart mag dragen:
In den tïden van den jâre
dat die dage werden lane
end dat weder weder klare,
sô vernûwen openbare
die merleklne heren sane,
die ons brengen lieve mare.
Gode mach hers weten danc
swê hevel rechte minne
sonder rouwe end âne wâne.47
Soortgelijke natuurtafereeltjes vol lentefrisheid en zomerweelde vinden we
ook bij Hadewych. Ook zij ziet de natuur bezield door de liefde en daarom als
een symbool van haar minnende ziel. Vaker treedt bij haar echter een antithetische verbinding van de natuurinleiding en het eigenlijke minnethema op.
Wanneer in haar ziel herfststormen woeden of een winterkoude heerst, hoort
zij in de natuur plotseling de nachtegaal slaan. Zij is dan bedroefd en benijdt
de vogel zijn uitgelaten vrolijkheid. Lentevreugde en zomerweelde ziet zij op
zo'n ogenblik in schrijnend contrast met eigen onvervulde begeerten. 48 Zij
voelt zich dan vereenzaamd en verslagen :
Ten blijdsten tide vanden jare
Dat alle voghel singhen clare
Ende die nachtegale openbare
Ons maket hare bliscap cont.
So heeft die herte meest sware
Die edele Minne hevet ghewont.49
Die tekenne doen ons wel in scine,
Voghele, bloemen, land, die dach, —
Dat si verwinnen seien hare pine
Die te winter zere wach.
Want hem die zomer troosten mach.

47

of in
48
49
XIV
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Minneliederen XIII en V in J. van Mierlo, Heynreyck van Veldeke, Amsterdam z. j . ;
F. Vogt, Des Minnesangs Frühling, Leipzig 18844 S. 62—63; 59.
Br. Robertas Meesters, o.e., p. XVII.
Hadewych, Mengeldichten. (Uitg. J. van Mierlo, Brussel-Leuven 1912): Stroph. Ged.
str. 1.

So stoet hem blide saen te sine.
Daar ie moet doghen swaren slack.
Iс waer oec blide, gave mi dat Minne:
50
Gelucke, dal nie met mi en plach.
De winter ziet de dichteres altijd als een negatie van de lente. Maar zij is
hoopvol gestemd, zodra zij de hazelaar als een vroege lentebode ziet bloeien.
Ook in haar ziel zal het eens weer lente zijn:
Ay, cd es nu die winter cout.
Cort die dage ende die nachte langhe.
Ons naket saan een somer stout.
Die ons ute dien bedwanghe
Schiere sal bringhen: dat es in schine
Bi desen nuiven ¡are;
Die asel brinci ons bfoemen fine;
Dat es een teken openbare. 5 1
Ab hem die tijt vemuwen sal,
Nochtan es berch ende dal
Wel doncker ende ontsiene overal;
Doch gheet die asel bloyen.
Al hevet die minnare ongheval.
Hi sal in allen groyen.S2
Hoe fris de natuur in deze schetsjes ook is, toch blijft de mens met zijn
veranderende stemmingen het eigenlijke thema van de dichters: de natuur
staat volkomen in dienst van de mens. Deze dienstbaarheid ging in de lentetafereeltjes zelfs zover, dat de natuur zich daarin vaak niet meer in haar ζ ij η
maar in haar w o r d e n , dus dynamisch, moest laten ervaren. 5 3 Terwijl het
landschap in de epiek vaak verstarde tot een schablonendecor voor hooggeroem
de helden, kende het in deze vroege lyriek een zeer vitaal leven, zij het dan in
eerbiedige dienstbaarheid aan de liefde-zoekende mens.
Wanneer men buiten de kasteel- en stadsmuren zijn vermaak gaat zoeken,
komt er meer ruimte in de landschappen. In de meiliederen van de r e n d e z
v o u s - l y r i e k ontmoeten de geliefden elkaar niet meer alleen in boomgaard
of prieel, waar ze voor elkaar kransen en bloemenhoeden vlechten van rozen en
viooltjes, 5 4 maar trekken ze de vrije natuur in. De minnaars zingen voor het
50 Id.: Stroph. Ged. III str. 1. Deze stemming vindt men ook in haar Stroph. Ged.
XXXVIII str. 1 en XVI str. 1.
51 Id.: Stroph. Ged. 1. str. 1.
52 Id.: Stroph. Ged. XVII str. I.
53 P. B. Wessels, o.e., p. 59.
54 Voorbeelden hiervan o.a. in: H. Boerma, De liederen van Hertog Jan van Brabant,
in TNTL 1896, p. 220 e.V.; en in Th. E. С Keuchenius en D. С Tinbergen, Nededandsche
Lyriek I, Leiden z.j., p. 13 en 39.
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raam van hun geliefden menige uitnodiging, om met hen het lenteland te
gaan opzoeken: _ .
.
.
,
Die winter и vergangnen,
Ie sie des meys virtuyt,
le sie die hoverkens
hangen.
Die bloemen sprayten in 't cruyt.
In gheenen groenen dale
Daer is 't genoechlijc zijn!
Doer singhet die nachtegale
ss
Ende so menick
voghelkijn.
De m o r g e n w a n d e l i n g was vooral in de veertiende eeuw zeer in trek.
Hein van Aken en Dire Potter beschrijven fantasiewandelingen in een nog
paradijselijke, wonderlijke natuur, Willem van Hildegaersberch, sprokendichter
aan het Beierse hof in Den Haag, schijnt meer van de werkelijkheid te zijn uit
gegaan. De inleidende lente-tafereeltjes, waarmee hij twaalf van de 120 sproken
56
opent, zijn nog wel geschreven in de geprefixeerde vormen van de provençaalse natuurinleiding (vogels zingen na de winter hun vreugde uit, bloemen
ontspruiten in de dalen, bomen schieten weer in het loof en de mensen kunnen
hun zorgen vergeten), maar we zien de dichter er wandelen in een werkelijk
lente- of zomerlandschap. Hoewel de meeste beschrijvingen nog algemeenattributief blijven, schetst hij op één van deze uitstapjes de werkelijkheid toch
zó reëel, dat hij voor de toehoorder of lezer een ruim verbeeldingsveld laat
openveren. In dat tafereeltje bespeurt men een persoonlijke vertrouwdheid met
velden en duinen rondom Den Haag, al wordt er weliswaer geen enkele topografische aanduiding over de omgeving van de plaats in genoemd:
Als die somer was gheresen,
Soe dat die daghen mochten wesen
Opt aire foncste vanden jaer.
Die nachten cort, dat weder claer.
Die vruchten vol van horen doene.
Die velden rijck, die wouden groene,
Berch ende dal van douwen nat,
Doe ghinc in enen smeden pat
Recht aL· die dach begonste te glymmen.
Die lewerijck sachmen opwarts clymmen
Met horen vlederkyns nader lucht;

55 Een Schoon Liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544. Uitg.
W. Gs. Hellinga, 's-Gravenhage 1941, p. 59.
5β Gedichten van Willem van Hildegaersberch, uitgeg. door W. Bisschop en E. Verwijs,

's-Gravenhage 1870; p. 26—27, 51, 67, 105, 119, 130, 142, 164, 199, 204, 207, 213.
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Hoer sanghe maecte zoet gherucht
Anden velden on allen zyden;
Een tTurich hert mocht hem verbilden,
Dat noch quam op sulken pas.
An enen bosch, dat schone was,
Soe lach dit padehijn gestrect.
Die nachtegaal was oeck verwrect.
Mit dat si den dach vernam;
Den anderen voghelen boven clam
Mit horen stemme, mit horen sanghe.
Noe desen tijt en wast niet hnghe.
Die doch en hadde den nacht verwonnen;
Het quam int risen vander zonnen.
Die tijt verclaerde hoer al te male.
Twishen twee berghen in een dale
Sach ie gheselscap veel te samen.
Die oock om hoer ghenoechte quamen
Spelen inder merghen stont;
Die voghelen sanch was hoer wel cont.
Die daer smorghens plach te wesen.
Sy brachten voer hem uutghelesen
Sanghers ende menestreel.
Die wel behoirden thoren speel;
Want sy alle vrolic waren.
Dat zoete gheluut van horen snaren.
Die zanck die si mit kelen songhen.
Die dede den ouden mitten jonghen
Volghen mede in dat foreest.57
Zo'n landschapje is niet bedoeld als een loutere plaats- of tijdaanduiding
en het wil evenmin een globale speelruimte voor de verbeelding zijn. Hierin
beginnen zich reeds in zekere mate vaste verrukkingsvoorschriften voor het
waarnemende oog, vaste verbeeldingsregels af te tekenen. Er komt een binding van het waarnemen en denken, waardoor waarneming en gedachte
hun globale vaagheid verliezen en nauwkeuriger gepreciseerd worden. Blijkbaar hadden miniatuurkunst en tapijtweverij de verbeeldingsregels, de 'spelregels' voor de landschapsobservatie reeds enigermate bepaald.
De R e d e r i j k e r s , die tussen 1420 en 1570 het literaire monopolie voerden, waren te zeer door de mens geboeid om nog oog te kunnen hebben voor
de natuur. Zo deed zich toen in onze cultuurgeschiedenis het merkwaardige
verschijnsel voor, dat de literatuur geen natuur kende in een tijd, waarin de
Vlaamse Primitieven de bekoorlijkste landschap jes schilderden.
87 Ed. cit., p. 67: No. XXXII Vanden Ouden ende vanden Jonghen.
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Alleen Anna Bijns heeft enkele landschappen geschreven. En wanneer men
deze in haar derde bundel Refereinen van 1567 leest, blijkt daaruit, hoe het landschapsgevoel zich in anderhalve eeuw sinds Hildegaersberch heeft verruimd.
De observatie was scherper en genuanceerder geworden. Maar voor haar
kreeg de natuur pas echt waarde, zodra ze de gedachten kon opvoeren naar de
Schepper van al het schone. Zo dichtte ze, op de stoc 'Och hoe schoon moet
hij sijn, diet al heeft geschepen', een refrein met landschap jes, die het spel
van de verbeelding werkelijk activeren en aan verbeeldingsregels binden:
Het veldeken groene nu tonswaert lacht,
Daer menigerhande vruchten in groeyen.
De cruyden medicinael sijn nu gheacht.
De boomen verblijden ons duer hoer dracht
Van gruenen looverkens, die lustelijc bloeyen.
Deerde wert vruchtbaar door sdaus
besproeyen.
De vogelkens singen diveersch van strepen.
Dit merckende wilt и te seggen moeyen:
Och hoe schoon moet hij sijn, diet al heeft geschepen!
Die bloemkens, die den winter heeft doen duyken,
Hoe lustich ontpluyken nu seer edelijck;
Groen taxkcns springen uut dorre
struycken.
Witten wij gebruyken de vruchten
vredelijck,
Laet ons doch loven, want tis wel redelyck.
Hem, die aUeene den wasdom mach
gheven...
Wanneer ghij int velt gaet и verluchten
Om wat genuchten te scheppen in desen,
Denct om dLant hier boven vol soeter vruchten,
Daert sonder suchten altijt somer sal wesen;
Gaet metter begeerten daer bloemkens lesen
En metter herten maect daer и woone. 5 8
Een andere keer spreekt uit haar refrein een uitnodiging om in de mei van
het land te gaan genieten:
Wildt nu uutgaen metter minnender
bruyt,
Daer bloemkens staen en wel riekende cruydt;
Diedt
vespereye.
En wildt gade slaen élckx Sonderling virtuyt.
Siet coren en groen, en heft overhiyt
Desen soete Meye
Hem, die de beesten verleendt voUe weye.
58 Refereinen van Anna Bijns. Uitg. W. L. van Heiten, Rotterdam 1875, Refr. LVIII
str. α 9 — 17; Ь 1 — 6; с 1 — 6.
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Met dorre heye de schaepkens can versaeyen.
Door sdaus bespraeyen
De bloemkens doet groyen in elck contreye
Door der sonnen roeyen.
Maar vermanend klinkt het in de envoi:
Al dees verganchelyke vreucht moet wijcken
Voor deeuwige vreucht, stelt dit in и memorie.
Want daer bij en mach geen blijschap gelijcken.
Daerom strijt vromelijc, so crijcht ghij victorie.
Doer suit ghij versaeyt zijn met Gods glorie.
Denct dit, die op creaturen rust te seere.
En climpt inden schepper met deser leere. 5 β
Een ander refrein heeft zij gedicht op de stoc 'Loeft den Heere met desen
soeten Meye', en ook daarin waarschuwt zij de lezer, zich niet in de ver
gankelijke schoonheid van de natuur te verliezen, maar de Schepper erin te
blijven prijzen:
Metten soeten Meye wilt den Heere loven
Nu, als de veldekens, prielen en hoven
Gheven soeten goor.
Moer en blijft opte creatueren niet verschoven.
Door hen leerdt minnen den schepper hier boven.

eo

De weg naar de hemel, het land van verlangen, is bij Anna Bijns, evenals
bij andere geestelijke lyrici, vaak begroeid met bloemen. Deze dichters stellen
het rijk van de hemelse zaligheid dan ook voor als een land vol bloemenpracht
en rozageur;
Die wech is also suete
Ten hemelrike waert
Van leliën ende ooc van rosen
Mi verlanghet пае der voert.

Van
Ende
Ende
Daer

leliën ende ooc van rosen
ooc van akeleien
daer heer Jesus wonet
bheyet al van beiden.β1

— De oude minnezangers hebben in hun liederen veel natuur, maar geen
landschappen gegeven. Zij uiten hun algemene vreugde over de terugkeer van
de lente met zon, vogels en bloemen in steeds dezelfde zwierige arabesken. Hun
natuurgevoel gelijkt op dat van een kimd: dit heeft evenmin oog voor ver
gezichten, maar geniet van een wandeling als het bloemen mag plukken langs

S9 Id.: Refr. LXII str. с 1 — 11.
во Id.: Refr. LXIII.
βΐ J. A. N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming,
Rotterdam 1906, p. 180.
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β2

de weg. Ook zij kenden slechts de naïeve bewondering voor een zachte bloemenpracht in een kleurige, kleine wereld.
Hildegaersberch zocht de ruimte van het landschap, maar kende de genuanceerdheid van de wisseling der seizoenen nog niet; hij genoot slechts de
vriendelijke zomermorgen. Bij Anna Bijns bleef het eveneens lente en zomer;
zij zag daarbij de schone natuur steeds uitdrukkelijk in betrekking tot God.
Maar het gebruik van een natuursymboliek in de opgang naar Cod hoeft de
mogelijkheid van een zuiver natuurgenot niet uit te sluiten. Integendeel, juist
daardoor is een verwijzing naar de hemelse zaligheid pas mogelijk.
Dit laatste geldt voor de hele middeleeuwse literatuur. Men mag de algemene
stelling niet poneren, dat de middeleeuwer de natuur alleen maar heeft gezien
in betrekking tot God. ** Men kan hoogstens zeggen, dat hij bewust of onbewust
op een hogere orde g e r i c h t was en dat in de verhouding van mens tot
natuur de gedachte aan de Schepper altijd besloten lag.
Evenmin mag men beweren, dat nuttigheidsoverwegingen de middeleeuwer
hebben belet natuur en landschap te genieten. ei De mensen van die tijd zullen inderdaad sterk in beslag zijn genomen door het prius vivere; hun strijd
voor het dagelijks levensonderhoud was nu eenmaal groter dan in onze tijd.
Maar dit geldt zeker niet voor de dichters; zij waren altijd min of meer hoofs
gericht. Wanneer men alle landschapsgegevens op hun utilitaire en onbaatzuchtige elementen ging toetsen, zouden de laatste verre in de meerderheid
zijn. Bovendien kan zelfs bij het noemen van vruchtbare boomgaarden, akkers
en weiden, bij de schrijver een onbaatzuchtige visie hebben voorgezeten.
4. Het landschap in de schilderkunst van de vijftiende en zestiende

eeuw

Toen met de komst van de rederijkers het landschap zo goed ab geheel uit
de literatuur verdween, verscheen het in een frisse onbevangenheid op de
panelen van de Vlaamse Primitieven. Sindsdien hebben verschillende schildersgeneraties telkens weer andere uitdrukkingsvormen voor hun landschapsgevoel
gevonden. De gebroeders Van Eyck, Dire Bouts, Geertgen tot Sint Jans en
Gerard David schilderden landschappen als achtergrond voor hun grote iconografische voorstellingen; Jeroen Bosch, Joachim de Patinier en Pieter Brueghel
de Oude lieten het religieuze motief in hun grote landschappen vervluchtigen of
lieten het helemaal weg; Lucas van Ley den, Jan van Scorel en Gillis van
Coninxloo schilderden bijbel of mythologie in landschappen met een zuidelijker
karakter.

«2 P. B. Wessels, o.e., p. 126.
«3 P. B. Wessels, o.e., p. 31.
β* A. G. Blonk, o.e., p. 116 vnt. 2; A. E. С van der Looy van der Leeuw, Bijdrage tot
de geschiedenis van het natuurgevoel in de Middeleeuwsche Nederlanden, Utrecht 1910,
p. 98 vnt. 4.
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Reeds vóór de Vlaamse Primitieven had het landschap een bescheiden plaats
gevonden in kleinere en grotere miniaturen. Zo verscheen het in 1332 nog heel
primitief in de rijk verluchte Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Achter een
hieratische God de Vader waren bijvoorbeeld bomen geschilderd met bladeren,
die direct uit de dikke takken ontsproten als bladertoefjes, die meer op huislook of artisjok dan op boomloof leken. In de tweede helft van de veertiende
eeuw kreeg het landschap al een grotere plaats in de verluchtingen van Les
très belles Heures de Bruxelles. Daarin ontbrak het perspectief nog volkomen,
maar enige decenniën later vertoonde het zich in de natuurlijke landschapjes,
die Pol de Limbourg en zijn broers aanbrachten op de kalenderbladen van
Les très riches Heures du Duc de Berry. In die tafereeltjes kan men het prototype zien van het latere vertellende landschap met zijn hooggelegen horizon
en blauwe achtergrond.
Op de grote altaarstukken van de Vlaamse Primitieven besloeg de godsdienstige voorstelling meestal het hele voorplan. Het ging juist om deze voorstelling, en de figuren moesten wel sprekend geschilderd zijn, aangezien de
middeleeuwse kerken van binnen tamelijk donker waren. Vroeger vulde men
de overgebleven ruimte eenvoudig in met kleuren in goud of terra cotta, nu
zocht men naar een natuurlijke achtergrond en deze vond men in het landschap.
Maar omdat de figuren vaak tot meer dan de halve hoogte van het paneel
reikten, diende de horizon hoog te liggen. En daarmee stond de schilder voor
het probleem van het moeilijke middenplan, dat perspectivisch en atmosferisch
één geheel moest vormen met voor- en achtergrond. Hij trachtte deze moeilijkheid kunstmatig op te lossen door het landschap in drie opeenvolgende kleurenzones van bruin, groen en blauw te schilderen, en door de verschillende plans
af te schermen met natuurcoulissen van hoge bodemformaties of dicht geboomte.
Hubert ( ? ) van Eyck schilderde voor zijn 'Aanbidding van het Lam' een
groots toneellandschap als voor een massaspel. Op het voorplan, met de
minutieus getekende bloempjes, plaatste hij enkele hoofdgroepen die het moeilijke middenplan konden afschermen, en het geheel sloot hij af met het blauwgrijze decor van het Hemelse Jerusalem. Op andere schilderijen gaven de Van
Eycks rots- en boomcoulissen of panoramische doorkijklandschappen die tot
in de verste verte heel gedetailleerd waren. De stille vrede van hun meditatieve
figuren lieten ze overvloeien op het landschap, dat altijd in een dromende rust
onder het egale licht van een lichtblauwe hemel lag.
Dire Bouts veroverde de ruimte. Hij schermde het middenplan niet af met
kunstmatige hoge coulissen, maar liet het organisch aansluiten bij het voorplan,
door middel van onregelmatige bodemformaties en de natuurlijke verbinding
van een slingerende weg. Hierdoor leidde hij de blik ongemerkt naar de horizon.
Maar Bouts ontdekte ook de atmosfeer. Hij, de Hollander, heeft als eerste de
wolken met een schildersoog gezien, en hij wist door het scheppen van atmosfeer en belichting in een eindeloze wisseling van kleur en toon minutieus geschilderde details tot één natuurstemming samen te binden.

De andere Haarlemmer, Geertgen tot Sint Jans, heeft dezelfde fijnheid van
details als de vorige schilders, maar omdat zijn landschappen de verbindende
atmosfeer missen, blijft er in zijn panelen iets mozaïekachtigs. Zijn natuur
draagt de verheven sereniteit en het dromerig-meditatieve van zijn heiligen.
Gerard David ( t l 5 2 3 ) kon, evenmin als zijn landgenoten Bouts en Geertgen,
leven in zijn figuren brengen, maar dit gebrek werd ook bij hem ruimschoots
gecompenseerd door het frisse landschap. Dit is nog wel in de drie kleurenzônes
geschilderd, maar op ieder plan zijn de kleuren gebroken. De atmosferischgebroken tinten van het bruin op de voorgrond, het groen van de boompartijen
op het middenplan en het grijsblauw in de wazige verte, geven zo'n rustige
eenheid aan het landschap, dat de plans niet meer opvallen. Hij verstond ook
de kunst een bos te concipiëren. Bomen hebben nog wel lineaal-rechte stammen,
maar ze staan niet meer met kogelronde bladerkronen afzonderlijk naast elkaar;
ze vormen een werkelijk bos waarin het geheimzinnig halfduister heerst door
het spel van licht en schaduw. Het loof staat op, buigt over of hangt neer,
naargelang iedere boomsoort het vraagt.
Deze landschappen kunnen tot illustratie dienen van de geestelijke lyriek uit
de vorige eeuwen. De schilders zagen, tot op zekere hoogte, alles sub specie aeternitatis en plaatsten de eeuwigheid midden in hun aardse leven: het transcendente
en aardse vloeiden in elkaar over, waardoor alles in dezelfde sfeer lag. Over
de gebruiksvoorwerpen in het woonvertrek, over bomen en bloemen in het
landschap lag dezelfde serene rust als over de Madonna die er middenin troonde.
De iconografische motieven vormden de hoofdzaak, de rest was figuratie en
achtergrond.
De landschappen van het einde der vijftiende eeuw en het begin der zestiende
eeuw passen niet meer bij het landschapsbeeld uit de middeleeuwse literatuur.
Jeroen Bosch, Joachim de Patinier en Pieter Brueghel de Oude schilderden
nog wel het kleurige vertellende landschap met hoge horizon en verschillende
plans, maar in een of ander opzicht braken ze stuk voor stuk met de traditie.
Bij de jonge revolutionaire Jeroen Bosch ( t l 5 1 6 ) is het met de sereniteit
van het middeleeuwse landschap gedaan. Op zijn oudere panelen zijn de landschappen bezaaid met elementen van kwaad en destructie. Bewogen luchten,
onheilspellende aasgieren, vlammende steden, brandende huizen en dreigende
galgen vond hij nog niet angstaanjagend genoeg. Hij schiep zélf spookachtige
wezens die de strijd tussen goed en kwaad in de wereld moesten verbeelden.
Op een naargeestige manier versmolt hij plantaardige en dierlijke figuren; uit
bomen liet hij mensen groeien en uit vogels vissen ontstaan. Zelfs in zijn
paradijsverbeelding bleef het satanische de boventoon voeren: vegetatie, flora
en fauna gaf hij altijd een of ander demonisch element mee. Op latere leeftijd
ging Bosch de natuur met een eerbiediger oog beschouwen. Toen deed hij de
grote greep, die het hele landschap tot een eenheid samenbond en schiep hij
zijn grandioze vergezichten als panoramische wereldlandschappen. In zijn lichte
panorama's met wijde stroommondingen tussen heuvels en akkerland wees hij
reeds naar de kosmische Brueghel.
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Joachim de Patinier (f1524) brak met de vijftiende-eeuwse traditie, die de
godsdienstige voorstelling als hoofdzaak en het landschap als toegift zag. Het
landschap werd voor hem primair en het religieuze motief plaatste hij daarin
als voorwendsel voor zijn landschap. Het vacuüm dat daardoor ontstond, trachtte
hij te vullen door het scheppen van fantastische kleurige landschappen vol
cactusvormige rotsen met balancerende gebouwen erop. Traditioneel was het
vertellende karakter en de hoge horizon, nieuw het verkleinen van het religieuze
motief en het scheppen van een autonome natuurstemming. Geen wonder dat
Dürer deze schilder, bij wie het fysioplastische de overhand nam op het ideoplastische, geprezen heeft als de 'guten Landschaftmaler', een benaming die
hier voor het eerst voorkomt.
Pieter Brueghel de Oude ( t l 5 6 9 ) had evenals verschillende andere schilders
ook Italië bezocht. Hij was echter de academies van Rome en Venetië voorbij
gereisd en was, gefascineerd door de nieuwe natuur, heel Italië tot aan Sicilië
doorgetrokken. Carel van Mander vertelt in zijn Schilderboeck van 1604
over hem:
In zijn reyzen heeft hy veel ghesichten na t'leven gheconterfeyt,
soo
datter gheseyt wort, dat hy in d?'Alpes wesende, al die berghen en rotsen
had in gheswolghen, en t'huys ghecomen op doecken en Penneelen
uytghespoghen hadde, so eyghentlijk con hy te dezen en ander deelen
de Natuere пае volghen.
Had De Patinier zich nog niet helemaal durven te ontdoen van het icono
grafische, voor Brueghel schijnt dit geen probleem geweest te zijn. Wanneer
hij een bijbelse voorstelling maakte, kreeg deze doorgaans een normale plaats
in een Brabantse omgeving. Hij voelde zich overigens niet gebonden aan
religieuze motieven. Hij schilderde, met invoeging van uitheemse landschapsvormen, die hij op zijn reizen had geschetst, eenvoudigweg zijn Brabantse land
met de eigen atmosfeer in de verschillende seizoenen: kleurig, feestelijk, ver
tellend. Uit de traditie behield hij de vertelling, de hoge horizon, de grijsblauwe
verten en de scherp getekende ingekleurde figuren.
Brueghels echte boerenland is heel wat krachtiger dan de hoofse literaire
natuurtafereeltjes of het lachende 'veldeke' van Anna Bijns. Toen deze dichteres
in 1567 haar derde bundel Refereinen uitgaf, was Brueghel reeds aan zijn
Maanden begonnen. De literatuur zat toen vast aan de strakke vormen van de
hoofse lyriek met haar verheven schablonentaal, feestelijke bloemenhoeden en
galante geliefden aan een bron onder een églantier. Hoofsheid was Brueghel
vreemd. In de plaats van een smetteloze literaire natuur, waartegen de mensen
hun hoofs spel speelden, gaf Brueghel de reële aarde met de daaraan gebonden
boer. Hij schilderde naar een natuur waarin men geen bloemenhoeden, maar
hooihoeden en oogstmanden op het hoofd droeg. Hij kende geen galante geliefden onder eglantieren, maar maaiers die onder een struik hun zeisen scherpten en oogsters die uit een boerennap dronken. Alles is bij hem vergroeid met
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de Brabantse grond : 's zomers liggen zijn kerken en huizen verscholen in het
groen, 's winters zijn ze bedekt met sneeuw; 's zomers staan de maaiers tot aan
hun schouders in het koren, 's winters zakken de jagers tot over hun enkels
in de sneeuw. Kortom, Brueghel schilderde expressionistische landschappen
met een geheel eigen gevoelswaarde.
Terwijl deze schilders de autochtone traditie voortzetten, lieten andere zich
inspireren door de Italiaanse mode. Onder hen bevonden zich de italianiserende tekenaars en schilders Lucas van Leyden, Jan van Scorel en Gillis van
Coninxloo.
Lucas van Leyden ( t l 5 3 3 ) was een graveur in hart en nieren, en de fijne
lijnentechniek dwong hem tot scherpe waarneming. Ofschoon hij zelf een groter
kunstenaar was dan Dürer, bleef hij een trouw bewonderaar van de Duitser,
die zelf sterk italianiseerde en van wiens Italiaanse reis hij landschappen onder
ogen kreeg en zelfs kocht. Evenals Dürer tekende hij zijn voorgronden met
de daarbij behorende figuren, volgens de klassieke regels van de compositie,
in een klare gebondenheid en strakke lijn. Daarachter kwamen perspectivischverantwoorde berglandschappen, waarin de lijnen naar de horizon vervaagden.
Speciaal om dit laatste prees Van Mander hem:
Zijn dinghen zijn met meer opmerkinghe en waerneminghe, пае de
ordenen oft regulen der Consten, dan die van Albert Dürer. Boven
dit sietmen van hem gheoeffent een verstandige aendachticheyt in het
snijden zijner dinghen: om dieswiüe dat alie zijn wereken, die van
hant te handt allenxkens ververren oft verschieten, en zijn soo hart niet
aengheroert, om datse souden verflauwen, ghelijck in 't leven de ver·
verrende dinghen meest uyt den ghesicht Verliesen. Joe heeft die dinghen
ghedaen met sulcken opmereken, en soo soet ghedommelt, dalment met
de verwe niet anders en soude ghedoen: Wehke waerneminghen hebben
veel Schilders den ooghen opghedaen.
Op de voorgrond plaatste hij altijd een of meerdere knoestige boomstammen,
waaronder hij de personen heel bestudeerd groepeerde. Het landschap met zijn
compositie en sfeer was van hemzelf, de houding der menselijke figuren had hij
afgekeken van gravures, gesneden naar schilderijen van Raffaël en Michelangelo. Deze prenten met het hoofdmotief onder zware bomen op de voorgrond
en het wazige bergland in de verte, hadden een gemakkelijke verspreiding gevonden in ons land en hebben veel bijgedragen tot de popularisering van het
Italiaanse landschap.
Jan van Scorel ( t l 5 6 2 ) was onze italianiserende schilder bij uitstek. Volgens Van Mander schilderde hij in zijn jeugd op zon- en feestdagen bomen na
in de omgeving van Haarlem. In 1521 en 1522 was hij in Venetië, de stad met
de noordelijk-gerichte schilders. Daar maakte hij kennis met de werken van
de beroemde Italiaanse landschapschilder Giorgione ( t l S l l ) . Deze Venetiaan
idealiseerde mens en natuur en liet zijn ideële menselijke figuren samenvloeien
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met de atmosfeer van zijn klassieke, dromende natuurtaferelen. Van hem leerde
Van Scorel, hoe hij de mens in het landschap moest opnemen. In Rome bestudeerde en copieerde hij de klassieke gestalten van Raffaël en Michelangelo.
Deze plaatste hij bij voorkeur in blanke schildering onder boomgroepen met
knoestige stammen tegen een donkere achtergrond van het middenplan. Dit
werd weer gevormd door een groepering van bomen en struiken, waarachter
het bekende Italiaanse berglandschap zich uitstrekte.
De Vlaming Gillis van Coninxloo ( t l 6 0 7 ) maakte in houtsneden en kopergravures kennis met de gecomponeerde landschappen van Titiaan. Deze Italiaan,
die in 1576 te Venetië stierf, was dramatischer dan Giorgione; het hele landschap schijnt bij hem deel te nemen aan de gebeurtenis. Graag schilderde hij
zwaargeloverde bomen tegen getourmenteerde luchten. Van Coninxloo werkte
in dezelfde geest. Hij gaf bij voorkeur bijbelse en mythologische taferelen met
kleurige klassieke figuren; hij omlijstte het geheel met zware boomgroepen
en omsloot het in de verte met berglandschappen. Later schilderde hij ook
bos-interieurs met kleine figuurtjes als stoffering. Van Mander zegt, dat hij
in zijn tijd geen beter landschapschilder kende en dat 'in Hollandt zijn handelinghe zeer begint naegevolgt te worden: en de bomen, die hier wat dorre
stonden, worden te wassen na de zijne, zooveel als zij goelicx moghen'.
Zo hadden we reeds in het begin van de zestiende eeuw twee verschillende
landschapsscholen. Een autochtone, die steeds meer de werkelijkheid van het
eigen landschap zocht en zich niet bekommerde om strenge klassieke regels,
en een heterochtone, waarvan de leerlingen volgens vastgestelde regels van
anatomie, compositie en perspectief geïdealiseerde klassieke of bijbelse figuren
schilderden in gefantaseerde landschappen met groene bosrijke middenplans en
wazige blauwgrijze bergen op de achtergrond.
— Het is tenslotte niet verantwoord, uit dit overzicht te concluderen tot
een geleidelijk profaneringsproces in de landschapskunst vanaf de Rijmbijbel
tot in de zeventiende-eeuwse Landschapsschool. In de landschappen van deze
hele periode weerspiegelt zich veeleer een ontwikkeling in de Godsvoorstelling
van de schilders. Vóór de Rijmbijbel schilderde men God en Zijn heiligen in
hiëratisch-menselijke vormen tegen een egaal-gekleurde achtergrond; ten tijde
van Van Maerlant bleef de hiëratisch-menselijke vorm, maar verscheen deze
reeds tegen de achtergrond van een primitief geschilderde natuur. Bij de oudste
Vlaamse Primitieven werd de afstand tussen God en de menselijke levenswereld
weer kleiner: zij plaatsten het goddelijke in grote menselijke vormen op een
schone aarde. Daarna verdween de menselijke gestalte en werd het goddelijke
steeds meer opgenomen en verborgen in de natuurruimten: soms werd een
iconografisch motief nog als iets nietigs geschilderd, vaker verviel het helemaal
en kreeg de majesteit Gods, als de Deus absconditus, gestalte in de mysterieuze
kosmische krachten van het zwijgende landschap. Zo was het profaneringsproces
meer schijn dan werkelijkheid: in feite beeldden de schilders Gods aanwezigheid in de schepping telkens anders uit.
4
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HOOFDSTUK

II

DE ONTLUIKENDE RENAISSANCE

Met de renaissance ontwikkelt en ontplooit zich in de literatuur een meer
genuanceerd natuurgevoel: de renaissancemens had een nieuwe kijk op de
natuur gekregen. Ten dele kan deze veranderde visie worden verklaard uit de
invloed, die er ook in die tijd van de gebonden plastiek uitging op het waarnemen van de vrije natuur: onze laat-middeleeuwse schilders hadden nu eenmaal eerder dan de rederijkers de natuur met een ander oog bekeken, en deze
schildersverbeelding is de waarneming van de dichters ongetwijfeld ten goede
gekomen. Ook wij bemerken immers uit eigen ervaring, hoe ons verbeeldingsveld bewerkt is door de schilderkunst uit verschillende eeuwen: hoe vaak
ontdekken wij zelf in de natuur niet een landschap van Brueghel, Ruisdael, Van
Gogh of Mauve!
Toch biedt de schilder- of graveerkunst geen voldoende verklaring voor de
vernieuwde blik op de natuur bij de renaissancemens. Om die vernieuwing te
verklaren moeten we nog een tweede ontwikkeling gadeslaan, en wel die van
de opzettelijke cultivering van het landschapsschoon in de omgeving van het
rijke huis.
Op de achtergrond van het begrip 'aangenaam buitenverblijf' speelt bij de
schrijvers nog lang het begrip 'aards paradijs' een rol: het omsloten paradijs
met zijn droomnatuur was bekend uit talrijke middeleeuwse beschrijvingen,
zowel van het paradijs zelf als van fantastische wondertuinen. De idee van
omslotenheid, d.w.z. beveiliging van die paradijselijke lusthoven, vindt men
nog voortdurend bij het claustrum in de latere middeleeuwse kloosters, maar
ook bij de aangename lusthoven die men even later begint aan te leggen. Zo'n
paradijselijke beschrijving van een claustrum vindt men bijvoorbeeld in het
begin van het Convivium religìosum van Erasmus (1466—1536); maar omdat
hij hier vermoedelijk de binnentuin — dus het aangename buitenverblijf —
van zijn Antwerpse vriend Gillis beschrijft, mogen wij hierin een overgangsvorm zien van het paradijselijke claustrum naar de profane lusthof, die in
opkomst was. Daar staan aan de ingang enkele vermanende evangelie-teksten
geschilderd in het Latijn en het Grieks. In de tuin is een kapelletje met een
fontein, waaraan een ieder zijn dorst mag komen lessen. De tuin zelf staat vol
wonderlijke bloemen en kruiden, terwijl de muren van de gaanderij eromheen
versierd zijn met schilderwerk, dat wonderlijke planten en dieren te zien geeft.
Alles van dit kloosterlijk, aangenaam buitenverblijf is nog geheel in overeen-

42

stemming met de g e f a n t a s e e r d e wondertuinen uit de vroegere middeleeuwse literatuur.
In de ontwikkelingsgang van aards paradijs naar aangenaam buitenverblijfin-beveiligde-beslotenheid komt nu de invloed van de renaissance binnenstromen. Deze leert de mens de w e r k e l i j k e omsloten siertuin kennen in
de vorm van een b e s t u d e e r d e kweekplaats van allerlei soorten bomen,
bloemen en vruchten. En het is vooral Vergilius' Geórgica geweest, die hier
een grote invloed heeft uitgeoefend. Dit leerdicht over de landbouw ging in de
vijftiende en zestiende eeuw met talloze andere Oudromeinse werken over landbouw en tuincultuur — alle geïnspireerd op Vergilius' werk — een reputatie
veroveren. 1 Het wemelde in die eeuwen dan ook van herdrukken en vertalingen
van landbouwkundige studies. Daar kwam nog bij, dat veel humanisten van
de zestiende eeuw zelf tractaten over de landbouw schreven, waarin niet alleen
het nut, maar ook het aangename van de agricultuur belicht werd. Over heel
West-Europa deed zich het humanistisch verschijnsel voor van een idealisering
van het buitenleven en het boerenbedrijf. Het bedrijf van de boer werd, in een
idealiserende tegenstelling tussen stad en land, gezien als een toevluchtsoord
voor allen die rust zochten 'procul negotiis'. Grote Romeinen hadden zich gewijd aan land- en tuinbouw, Franse prelaten en vorsten behoefden zich daarom
ook niet te schamen over hun arbeid in tuinen met vruchten, bloemen en groenten. Petrarca had plezier gehad in het bewerken van zijn tuin en het bestuderen
van de landbouw, zijn vereerder Ronsard gaf zich op zijn buiten, tussen 1568
en 1570, eveneens aan de landbouw!
Zo is door Vergilius' Geórgica en latere soortgelijke werken de klassieke,
kunstmatige kweekplaats van sierbomen en bloemen verbonden geraakt met het
reeds bestaande aangename buitenverblijf. De natuurervaring van het herschapen buitenverblijf werd sindsdien kunstig en kunstmatig aangekweekt.
De enigszins fantastische paradijstuin uit Erasmus' Convivium
religiosum
doet dan ook ouderwets aan, wanneer men die vergelijkt met bijvoorbeeld de
tuin, die Marnix van Sint Aldegonde (1538—1598) bij zijn kasteel WestSouburg aanlegde. Toen deze humanist zich daar, in november 1585, op het
fruittelend Walcheren in het geheim had weten te vestigen, gaf hij zich spoedig
met hart en ziel aan botanie en esthetische beoefening van de tuinbouw. Hoe
groot zijn belangstelling voor dit edele bedrijf is geweest, blijkt uit de Catalogus
van zijn bibliotheek, die een indrukwekkende serie boeken op het gebied van
land- en tuinbouw, benevens werken over planten en kruiden vermeldt. 2 Bovendien kon hij voor de aanleg en verfraaiing van zijn tuin nog terecht in het werk

1 Zie: J. D. M. Cornelissen, Marnix en de tuinbouw, in Historisch Tijdschrift (Tilburg),
XIX (1940), p. 223—51.
2 Zie: Catalogus librorum bibliothecae in: J. J. van Toorenenbergen, Philips van Marnix
van St. Aldegonde. Godsdienstige en kerkelijke geschriften, 's-Gravenhage 1878 (geciteerd
door J. D. M. Cornelissen in art. cit., p. 240).
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van Hans Vredeman de Vries, wiens Hortorum viridariorumque elegantes et
multíplices formae ad architectoniae artis normae affabre delineatae kort voor
Marnix' vertrek naar Walcheren, in 1583 te Antwerpen was verschenen.
Naast deze georgische lectuur heeft de verbeelde herderswereld van Vergilius' Bucolica (en deze weer herschapen door Sannazaro), verbonden met het
Beatus Ule van Horatius machtig ingegrepen, om in de overgang van paradijsdroom naar de aangename buitenhof díe verbeeldingsregels op te stellen, waardoor waarneming en verbeelding van de mens in de vrije natuur gebonden
werden tot geleidelijk fijner genuanceerd genot.
Samenvattend moeten we daarom zeggen, dat de dichters de natuur zeker niet
uitsluitend op instigatie van de schilders 'anders' begonnen te bekijken, maar
dat het 'nieuwe' kijken van de renaissancemens primair verklaard moet worden
uit zijn georgische, zijn bucolische en zijn Beatus-ille-lectuur.
Dat we hiermee weer een stap verder komen op de ontwikkelingsweg, die
ons voerde van loutere plaatsaanduiding via globale speelruimte naar vaste
verbeeldingsregels voor de landschapeobservatie, ligt in de lijn van de verwachting. Observatie en gedachte zullen bij verschillende auteurs weer nauwkeuriger gepreciseerd worden. Jonker Jan van der Noot zal inspiratie zoeken
bij Petrarca en diens navolgers met hun nog vaak paradijselijke droomnatuur;
Carel van Mander zal de Italiaanse schrijvers en schilders bestuderen en zelf
vaak verrassend nauwkeurige natuur-observaties noteren ; Henric Laurens Spiegel zal zich verdiepen in de geschriften van de klassieke ethici en hun levensleer
meedelen in de entourage van natuurbeschrijvingen, die zowel door het aangename buitenverblijf als de daaromheen liggende vrije natuur ingegeven
werden. — Zij zullen allen landschappen geven, maar ieder zal het doen op eigen
wijze.
JONKER JAN VAN DER NOOT
Van der Noots landschap]es getuigen niet van een persoonlijke kijk op zijn
Brabantse land. De meeste weerspiegelen geen werkelijkheid, maar zijn geïdealiseerde natuurcomposities, waarin een gefantaseerde natuur innig met de liefde
verweven is. Zijn natuurverbeelding sluit aan bij de geschetste kunstig en kunstmatig aangekweekte natuurervaring van het aangename buitenverblijf, dat door
hem dan nog sterk verdroomd wordt.
Petrarca 1 en de petrarquistische Pléiade-dichters waren met hun droomnatuur hem voorgegaan. Petrarca had de provençaalse traditie voortgezet maar
daarbij de relatie tussen liefde en natuur intiemer gemaakt. De oude proven1 Catharina Ypes, Petrarca in de Nederlandse Letterkunde, diss. A'dam 1934 zegt op
p. 44 dat Petrarca in het midden van de zestiende eeuw de meest geliefde dichter van Italië
was. In 1470 was de eerste druk van het Canzoniere in Venetië verschenen; voor 1500
waren er reeds meer dan dertig uitgaven van; voor de zestiende eeuw zijn er 167 edities
genoteerd.

44

Forterdftâ íumprata ~ ггг'нш Т .мр/чіт Abumfi/wtas rarprrr panmnas
Af on mortaUf, ait,vMltUi,Jrd Uta propago ftmhit. Щ-ЫГШІfu Ora Поти тгги^
'Ick sagh mijn Nimphe in t'suetste van het laer'

çalen hadden natuur en liefde vergelijkend naast elkaar geplaatst, Petrarca liet
de natuur meeleven met de blijheid of droefheid van zijn minnende ziel. Bovendien verscheen bij hem de geliefde, in haar verheven bekoorlijkheid, ook zelf
in het landschap, waar zij op natuur en dichter een mysterieuze toverkracht
uitoefende. Waar zij in stralende vreugde ging, werd het lente en ontloken de
bloemen; betrok haar gelaat of weende zij, dan verduisterden hemel en aarde,
en verkeerde de vreugde van de natuur in droefheid om haar leed.
Geheel in overeenstemming met hun idealistische geesteshouding riepen nu
de dichters in hyperbolische beelden en vergelijkingen, bij voorkeur ontleend
aan de weersgesteldheid of seizoenen, de hele natuur aan en droegen hun gevoelens over op het hen omringende landschap.2
Met deze verfijnde droomnatuur liet Van der Noot zijn lezers voor het eerst
kennis maken in zijn bundeltje Het Basken (1570). In de nieuwe ritmen en
klanken die hij in de poëzie van Petrarca en diens navolgers Ronsard en Du
Bellay had beluisterd, gaf hij o.a. een gevoelige bewerking van Petrarca's
suggestieve sonnet 'Una candida cerva sopra l'erba'. De witte hinde — een
allegorie voor Laura — verschijnt de dichter op een vroege meimorgen in een
dal aan een heldere rivier, die daar stroomde 'neffens een bosch seer doncker
van verdure'. 3 Dit natuurtafereeltje, dat meer suggereert dan laat zien, werd
echter ver overtroffen door het hier volgende zwierig-getekende landschapje,
dat geheel van de dichter zelf was:
lek sagh mijn Nimpke in t'suetste van het loer
In eenen beemdt, geleghen oen de sije
Van eenen hof, alleen' еетЩск en blije.
Nefjens een gracht', waer af het water cher
Geboordt met lis, cruydt en bloemen, veur-waer
Lustigher scheen dan alle schilderije:
Noit man en sagh' schoonder tapisserije,
Soo schoon was t'veldt ghebloeydt soo hier soo daer
AL· Flora ient sat sy daer op de bloemen...*
In dit frisse schetsje gaf Van der Noot het eerste landschapje uit onze vroege
renaissancelyriek. Door het vlotte ritme, de rijke enjambementen en bovenal de
rijke variatie in plaatsaanduiding verraadt dit omsloten tafereeltje eenheid van
visie. De dichter heeft het natuurstukje ineens gegrepen en het — naar eigen

2 ld. p. 45-^16, 83, 97, 169.
3 Jan van der Noot, Het Basken en Het Theatre. Uitgeg. door W. A. P. Smit en W. Ver
meer, A'dara 1953, p. 80. Of: Gedichten van Jonker Jan van der Noot. Uitgeg. door A. Verwey, A'dam 1895, p. 16. (In vita di Madonna Laura, No. 138).
4
Ed. Verwey, p. 44. Dit is de herziene lezing van 1579, maar deze verschilt niet wezenlijk
van de oorspronkelijke lezing, die bij Verwey te vinden is op p. 17 en bij Smit-Vermeer
op p. 85.
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zeggen — gezien als een landschapje, bekoorlijker dan welk schilderij. Dit
vriendelijk stukje natuur heeft de illustrator* van de uitgave van 1579 zo be
koord, dat hij het met blijkbaar genoegen in prent heeft gebracht: op de voor
grond spiegelend water met lissen en andere waterplanten, op een kleine weide
een verscheidenheid van kruiden en bloemen, op de achtergrond zware loofbomen.
Dat Van der Noot ook bijzonder van het visionair-geschouwde landschap
heeft gehouden, blijkt uit verschillende inleidende gedichten op zijn twee jaar
eerder gepubliceerde prozawerk Het Theatre. Hij vertaalde hiervoor zes zoge
naamde epigrammen van Petrarca, tien sonnetten van Du Bellay en voegde er
vier eigen sonnetten naar de Apocalyps aan toe. Juist in de vertaalde gedichten
vinden de visionaire landschappen een plaats. Zelf noemt hij ze 'ghesichten', en
hij schouwt er met de schrijvers de wonderlijkste natuurgebeurtenissen in. —
Petrarca tekende onder het beeld van zes allegorische visioenen, telkens vol
leven en destructie, het blijde leven en de smartelijke dood van zijn geliefde
Laura. In de natuurschetsjes is het vriendelijk weer, de lucht onbewolkt en de
zee kalm; in een bos staat een paradijselijke laurier met zingende vogels; er
ontspringt een heldere bron waar vrolijke nimfen zingen voor een schone jonk
vrouw, die in het gras rust temidden van frisse lentebloemen. Maar dit schone
leven van de natuur wordt op het einde van ieder gedicht plotseling smartelijk
vernietigd: de laurier wordt door de bliksem ontworteld en de bron door een
plotselinge aardbeving verzwolgen in een gapende afgrond. β
Dit stilistisch spel, waarin de natuur dienstbaar wordt gemaakt aan de alle
gorie, heeft ook Petrarca's Franse bewonderaars bekoord. Zo zag Du Bellay
zich een droomwandeling maken buiten Rome, waar hem 'ontrent den vloet die
d'ou Roomen comt breken' een geest verscheen, die hem aansprak en hem een
aantal visioenen toonde. Hij schouwt dan op de bergen klassieke gebouwen,
versierd met goud en edelstenen, en een grote wonderboom die zijn schaduw
over de zeven heuvels spreidt. Zijn aandacht wordt getrokken naar de Tiber, die
voor hem verschijnt als een man met een zwaar lichaam, een lange baard en
golvende haarlokken : hij leunt op een kruik waaruit water vloeit, 'dwelck bayen
gaet den oever hier en daer\ De hele natuur is geïdealiseerd: uit rotsen
springen fonteinen waarvan het water kristalhelder in de zonnestralen schittert;
honderden nimfen en stroomgodinnen zitten er omheen tot ze verjaagd worden
door wilde faunen, die met groot getier uit de omliggende bergen komen. 7
Zelf schiep Van der Noot weer een paradijselijke droomnatuur in zijn Cort
Begryp der XII Boeken Olympiados van 1579, een ontwerp voor een epos

5 Aug. Vermeylen, Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot, Amst.-Antw. z.j.
(1899), p. 64, meent dat de meeste platen voor de Olympiade door Coomhert gestoken
zijn in de tijd dat Coomhert en Van der Noot elkaar in het Kleefse ontmoetten.
β Ed. Smit-Venneer, p. 194—204; Ed. Verwey p. 19—22.
7 Ed. Smit-Vermeer, p. 207—27; Ed. Verwey p. 22—27.
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waarmee hij als een poeta laureatus zijn naam onsterfelijk hoopte te maken.
Evenals andere renaissance-dichters voelde hij grote behoefte aan een hoge
liefde, die hij buiten de gemeenschap in de afgezonderdheid van een even hoog
gestemde natuur hoopte te vinden en genieten.
In dit epos begint hij zijn droomreis naar het paradijs van zijn geliefde op
een meimorgen. Terwijl hij in de groene natuur ligt te peinzen, ziet hij Mercurius tot zich komen; deze leidt hem binnen in een wondertuin van geluk.
Overweldigd door de schoonheid ervan kan hij deze niet anders beschrijven
dan in een vervoerende opsomming van alle heerlijkheden die hij daar mag
aanschouwen :
Soo
Soo
Soo
Soo
Soo
Soo

veel-derley
veel-derley
veeUderley
veel-derley
veel-derley
veel-derley

vogelkens ah daer songhen,
fonteintkens daer wt spronghen,
sag-теп daer galerijen,
prieeltkens tallen syen,
bloemkens sagh-men daer bloeyen,
boomen sagh-men daer groeyen. 8

Wanneer hij daar Cupido op een gouden wagen, beslagen met diamanten en
edelstenen, met grote staatsie heeft zien komen 'door een ghebloeyde strate',
is het hem toegestaan Olympia te aanschouwen. Dit gebeuren beschrijft hij
in een herziene versie van het bekende Nymphe-sonnet uit zijn bundel van 1570.
Door deze vluchtige blik op de geliefde is zijn verlangen naar een blijvend
samenzijn met haar zo versterkt, dat hij een lange tocht aanvaardt naar 'de
velden vol vreugden', waar zij verblijf houdt. Daar vindt hij haar uiteindelijk
in een gracieus landschap met een exotische natuur en mythologische stoffering.
Omstrengeld met klimop en mirte, treedt zij tevoorschijn uit een bos van ceders,
palmen en laurieren. De godinnen van de lente en de oogst zijn bij haar: Flora,
Pomona en de met gerst en korenaren gekroonde Ceres. Om haar heen dartelt
het vrolijke gezelschap van veld- en bosgoden: de jonge Pan met een kroon
op het hoofd; Saters, bokvoetige Panen, snelle Faunen en hoorndragende Silvanen; Pales met frisse Najaden, schone Nimfen, Hymniden en Driaden, 'Die
heuren lust hebben tot allen tyden Med heur in t'veldt, oft in d'bosch te ver
blijden'. 8
In zijn Poeticxsche Wercken (1580—1595) gaf Van der Noot o.a. zijn ode op
de lente De Vrueghtijdt, hetgeen een bewerking was van een lentelied van Ron
sard. Op aarde is het één groot festijn van liefde en bloemen. Waar Venus
treedt, ontluiken leliën en rozen, anjelieren en violieren; daar zingt Philomela
in het groen en waait Zefier zoetgeurend over velden en beemden; bergen en
dalen glanzen in Aurora's rode gloed en zijn overstraald door het licht van

8 The Olympia Epics. Uitgeg. door C. A. Zaalberg, Assen 1956 p. [156]; of: Ed. Verwey p. 38.
9 Ed. Zaalberg p. [206—2081; Ed. Verwey p. p. 56—57.
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Apollo's Lampe. Het is de tijd waarin Cupido met zijn schichten de harten
van mensen en dieren, vogels en vissen doorwondt. Maar in tegenstelling tot
deze natuur in bruidstooi voelt de dichter zich eenzaam, en hij bezweert de
godin van de liefde — bij het medelijden dat de bloemen met hem hebben —
10
ook hem te raken met de liefde. Dan, zo zingt hij in een Ode oen Olympia,
zal ook hij zich weer kunnen verheugen in 'de velden der lusten', waar de kleine
vogels 'vercierdt medt pluymkens reene' zingen, de zoete winden zweven en
de laurieren schaduwen spreiden over het gras; waar de beekjes ruisen door de
groene beemden en de bloempjes vol honing geuren. 1 1
In deze nieuwe lyriek is het bijna voortdurend feest in de natuur. De dichters
pralen graag met stralende kleuren en voeren de klassieke Aurora en Apollo
op in de bonte kleuren van een bloemperk in de lente:
Na dat my t'smorgens vroegh, de blasende Aurora,
(Hebbende t'hoofdt vercierdt medt duysend paerlen claer.
En den mantel gheboordt, lusdghlyck hier en daer,
Medt wit, root, gkeel, en peersch, ghelijc heur suster Flora:)
Livelijc had vertroost, medt eerlijcke ghedachten,
Soo quam Apollo claer, sonder boordt, oock tot my,
Medt zijn Lier' in (Teen handt, <Γander handt op (Teen sy,
Sijn Zampe op zijn hoofdt, van wonderlijcke erachten:
Sijn hoer was schoonder veel dan fijn Goudt wt Afriken:
Sijn wesen was beleefdt, hoofsch, heerlijc, suet, niet fier:
Den mantel om zijn lijf, was fijn purper van Tier:
En voordt was hy geschoydt na t'ghebruyck der Antiken.12
Dit bont palet, dat de dichter zo dierbaar was, kon hij voor een avond· of
nachtbeschrijving niet gebruiken. Die beschrijvingen zijn bij Van der Noot ook
heel zeldzaam en dan nog uiterst kort: de Nacht spreidt eenvoudigweg zijn
mantel 'doncker, swert ende grof over bosschen en heyden'. 1 3 Daarmee was
zijn nachtbehandeling afgedaan.
Het moet Van der Noot, die met zijn geest voortdurend bezig was met het
literaire spel van stilering en idealisering, bijzonder moeilijk zijn gevallen, een
plaats in te ruimen voor het werkelijke landschap van zijn omgeving. Dit paste
namelijk in zijn alledaagsheid niet in dit spel. Wilde het hierin toch meespelen,
dan moesten er voor de zee klassieke namen of omschrijvingen worden gezocht,
moesten rivieren worden bevolkt met goden en godinnen, moest de concrete
geliefde een abstracte, ideale gestalte krijgen.

10
и
12
13
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Ed.
Ed.
Ed.
Ed.

Verwey
Verwey
Verwey
Verwey

p. 70—80.
p. 89—92.
p. 84.
p. 140.

Zo ziet de dichter in zijn gelegenheidszang Ode aan den Heer VAN WACKEN,
Vice Admiraal, zichzelf en Olympia als twee rivieren, samen met de Brabantse
wateren, naar zee stromen om daar de vlootvoogd geluk te wensen. Hij duidt
rivieren en zee hier en daar met klassieke namen aan en bevolkt ze met goden
en godinnen. Maar het poëtisch talent waarborgt, ondanks de mythologische
opsmuk, de poëzie in het gedicht. Men voelt in de verzen aan de slingeringen
en zachte golvingen van de stijl de deining van het beschreven water en ontwaart op de zwierige ritmiek van de lange rijmen de gestalten van watergoden
en stroomgodinnen met hun zachtgolvende draperingen:
De suet-vfoedende Noot, en d'Olympia reyne,
Seyndende claer, deur Brecht, na d'Oceaensche pleyne
Heur waterhens, versaemdt medt het water der Merken:
Mosa, en Schaldis oock, om Neptunum te stereken,
Medt al de Goden claer, en schoon
revier-Goddinnen
Di heur menghen in «PZee, ooervloedigh, wt minnen:
Ja, en Oceanus, grijs en seer oudt van iaren
Wiens cleedt is geboord met blau grüne See-baren
Medt de Nereides, Tritons, Nymphen, Naijaden
En al dat in de Zee oft stroomen hem gaet baden
Wenschen и veel ghelux, van Wachen, edel Heere,
Vertellende al-om, in heur golven, и eere.1*
Rustiger wordt Van der Noot, wanneer hij in een gedicht met werkelijk
topografische aanduidingen schrijft over zijn gevoel van eenzaamheid bij het
gemis van zijn geliefde. Dan gaat hij troost zoeken in de eenzame natuur
rondom zijn eigen stad. En in navolging van Ronsard vergelijkt hij zich met
Apollo, die, verliefd op Cassandra, ook tevergeefs zijn lier bespeelde aan de
Xanthos. Zoals de natuur daar begaan was met de ongelukkige minnaar, zo
verkeren ook bos, veld en Schelde hier in droefheid om het leed van de dichter.
De Kleinaziatische bergen en dalen worden echter vervangen door de vlakke
velden langs de Scheldestroom :
De bosschen daer, de berghen, en de dalen
En (Twater claer, hoorend? и leedt ver-halen,
Beclaeghden doens, и jammerlijke
smerte:
Soo wordt nu oock, van de bosschen en velden
Ontrent ons Stadt, en van d'water der Schelden,
Beclaeght ¿groot leedt dat ie stil draegh' in t'herte.15

1* Ed. Verwey p. 141 en p. 162 aant. 29.
is Ed. Verwey p. 85.
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Het motief van de wandeling buiten de stad was reeds bekend in de middel
eeuwse literatuur en is als zodanig dus niet typerend voor deze nieuwe lyriek.
Wel zijn hier verrassend het gevoel van eenzaamheid op de wandeling, de
behoefte om dit uit te klagen aan de natuur, en bovenal de determinatie van
de plaats van wandeling. Door de plaatsaanduiding krijgen de gevoelens een
persoonlijker karakter en worden ze geloofwaardiger. Dit wordt bijvoorbeeld
duidelijk in zijn Elegie, waarin de dichter precies aangeeft waar hij klagend
door de velden dwaalt:
Soo ie alleen' dan ghingh cfoghende deur de velden
By Beer-schot, westwaert op, na t'versch water der Scelden
Soo quam my in t'ghemoet een Nymphe wel soo schoone
AL· ick ooyt heb ghesien, sy had' op t'hoofdt een croone
1β
Van roosen widt en roodt, maer hier en doer
ghebroken.
Uit de hier geciteerde verzen valt op te maken, dat Van der Noot zeker in
staat is geweest fraaie landschaptekeningen uit de werkelijkheid te geven, maar
hiertoe niet is gekomen, doordat hij gefixeerd was op het innerlijke landschap
dat hem door zijn liefdegevoelens werd opgedrongen. Uit het Nymphe-sonnet
en de Ode voor de vlootvoogd blijkt zijn vermogen om in zwierige trekken een
poëtisch landschap te tekenen. Indien de liefde hem minder had geobsedeerd
of hij zijn liefdegevoelens had geprojecteerd in de natuur-ruimte van zijn
Antwerpse omgeving, zou hij meer van zijn land hebben laten zien dan de velden
van Beerschot. Dan zou hij daarvan even reële beschrijvingen hebben kunnen
geven als zijn vereerde leermeester Petrarca gaf van het uitzicht, dat hij in
1336 genoot vanaf de 1912 meter hoge Ventoux. 1 7 Nu heeft Van der Noot
zich bijna uitsluitend bewogen in de fantasielandschappen van zijn liefdedromen. Daarin introduceerde hij een exotische natuur en een mythologische
stoffering. Deze zouden nog in vele renaissance-verzen de entourage van de
liefde vormen. Liefde en landschap hadden elkaar op hoog niveau gevonden.
Ze waren met elkaar in een nauw geestelijk contact getreden en zouden elkaar
lang trouw blijven in de hooggestemde liefdeslyrïek.
CAREL VAN MANDER
De schilder-schrijver Van Mander schiep geen droom-schone natuur rondom
een geliefde, en onderwierp evenmin het eigen land aan subtiele liefdegevoelens. Hij boog de natuur niet naar een minnend hart, maar genoot met open
I« Ed. Verwey p. 142.
17 A. Biese, Die Entwicklung des Naturgejuhls im Mittelalter und in der Neuzeit, Leipzig
18922, S. 154; Th. С van Stockum, De Natuur in de spiegel van de letterkunde, in: Scripta
academica Groningana XII, 1957, p. 27; A. G. Blonk, Vergilius en het landschap, diss.
Leiden 1947 onderwerpt op p. 16 Petrarca's beschrijving van het vergezicht aan een kritiek.
Zie eveneens: A. van Duinkerken, Landschap en Boek, in De Gemeenschap, jrg. 17 (1941)
p. 177—87.
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oog en scherpe blik van een landschap dat voor hem openging. Zo is hij de
meest schilderachtige, de meest realistische schrijver van zijn tijd geworden. 1
Zijn zacht-glooiende maar toch betrekkelijk vlakke Vlaamse landschap heeft
hij liefgehad als Brueghel zijn Brabantse. In dat Vlaamse land lag zijn geboortedorp Meulenbeke in 'een lustige valleye'. En, zo zegt hij,
Telckx als ich quam na buys, ay! hoe verblydcTick,
mits.
Dat ick van verr' moer sagh de voorghewoone
spits
Van onsen toren hoogh, ja 't hert docht my
ontvlieghen.2
Hoewel hij tussen de boeren leefde en hun belangstellingssfeer kende, heeft
hij zijn visie op het boerenland van tijd tot tijd toch weten vrij te houden van
nuttigheidsoverwegingen. Zijn vruchtbaar gevoel voor natuurschoon deed hem
meer zien dan een goed veldgewas:
Mijn groen bevruchte landt besagh ich spacF en vroegh,
ETUF hoe den Westen windt brootdroncken daer in sloegh.
Die 't horen somtijts deed' ais Zee met baren
drijven.3
Ditzelfde landschap stond hem voor de geest bij zijn vertaling van Vergilius'
Bucolica ; hij was te zeer met eigen land vertrouwd om het in die vertaling niet
een plaatsje te geven. Treffend komt dit uit aan het slot van de eerste écloga.
Bij Vergilius luidt deze:
Et iam summa procul villarum culmina fumant
Maioresque cadunt altis de montibus umbrae. *
Hier had Van Manders verbeelding niet genoeg aan de strenge schetsmatige
aanduiding van het Latijn. Hij vult aan, werkt op eigen vaderlandse wijze uit
en schept zo een intiem landschap]e met de boerendorpen van Brueghel in het
verschiet:
Men siet airee van verr' in Dorpen roocken
Schoorsteenen siet, om t'avondmael te hoochen:
Van Bergen hoogh', afcomen nu ghestort
De schaeuwen groot, soo dat al doncher wort.5
Van de bergen die bij Vergilius zo ernstig de horizon begrenzen, is de grootsheid weggevallen, maar het realistisch-individuele element heeft de intimiteit
vergroot. Men ruikt de vochtige avondlucht en de prikkelende rook van de
turfvuren waarboven het boerse avondeten te koken staat. β
1
2
S
*
5
*

R. Jacobsen, Carel van Mander, dichter en prozaschrijver, diss. Leiden 1906, p. 26.
Den Nederduytschen Helicon, Tot Haerlem 1610, p. 109 in Strijdt tegen Onverstandt.
ld. p. 264 in Boere-clacht.
Écloga I v.v. 82—83.
Bucolica en Geórgica, door K. van Mander, T'Amsterdam 1597, p. 5.
Jacobsen, o.e., p. 91.
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Zo blijven zijn eenvoudige boerenlandschappen even natuurlijk als de mensen
die erin wonen. Ze springen niet van vreugde op wanneer de mens ze betreedt
maar wachten in hun grootsheid om hem deelgenoot te maken van eigen brede
rust.
In 1573 verliet Van Mander zijn vertrouwde omgeving en reisde naar Italië
om er zijn schilderstechniek te perfectioneren. Hij trekt door de angstaanjagende
'besneeuwde Alpes' en 'verdrietelijck' Appenninen', 7 en tekent en schildert
onderweg en in Rome veel landschappen en 'antiquiteiten'. Al hebben de Alpenmassieven en grauwe Apennijnen misschien niet gestrookt met Van Manders
maat, toch hebben de bergspitsen en watervallen in het Zwitserse hooggebergte
niet nagelaten een blijvende indruk op hem te maken. Hij heeft er de wolken
langs steile klippen zien drijven, het geruis van watervallen beluisterd en de
loop van hun zoekend water gevolgd. Een waterval was voor de Vlaming nog
een water-val. En kinderlijk verwonderd over al het nieuwe trekt hij soms die
ongerepte natuur in. Dan grijpt hij zijn penselen en dwingt ze de echo van die
grootse natuur te zijn:
Loet ons wat beclimmen de steyle klippen,
Welcke de drijf-wolcken met vochte lippen
Bespaersen, en dOpperste cruynen wasschen,
In 't ghemeen hun verw' is ghenoech licht' asschen,
Somtijts hun cale Hoornen steken boven
Wt midden een dicht denne-woudt verschoven.
Jae die grouwlijcke steenen, die der Switsen
Landt vervullen, en t'Fransch van 't Welsch afdeelen,
Welck Noordwindts doelen zijn, vol witte flitsen.
Van deser somtijts staen eenighe spitsen,
Ghelijck op woleken, en onder Casteelen:
Wort hier Echo, en bootst naer, o Pinceelen,
Oock t'waters ghedruysch, dat af comt ghebortelt,
Al rasende tusschen steenen ghemorteli.
Merckt hoe daer de steenen, ah ysen keghels,
Aen de rootsen in dien waterval hanghen.
Al groene bemoscht, en los sonder reghels.
De vfoedt ois droncke, door dolende weghels.
Al hobbel tobbel doet soo cromme ganghen,
Akt beneden is: nu bootsende Slanghen,
Siet, hoe wassen hier dees Mastighe Boomen,
En hoe vreemt ligghen die, wie soudt ghedroomen?

8

1 С van Mander, Het Leven der oude Antijcke doorluchtige Schilders... Tot AIckmaer,
Anno 1603 (:= 1604): Schilder-consten Grondt, Dat eerste Capittel str. 76 op fol. 8b
8
ld. Het achtste Capittel, Van het Landtschap str. 33—35 op fol. 37a.
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In deze Alpenwereld denkt hij aan Brueghel, die twintig jaar vóór hem diezelfde massieve bergnatuur aanschouwde. Dan prijst hij deze schilder, die zonder
hoogtevrees dit landschap op zijn panelen bracht,
Daer hy, ah in de hoornigh' Alpes rootsich.
Ons leert te maken, sonder groóte queUingh,
Het diep afsien in een swijmende deüingh,
Steyle dippen, wolck-cussende
Pijnboomen,
Verre verschietens, en ruysschende
stroomen.9
Hoewel men in Rome de Nederlandse schilders waardeerde om hun landschapskunst, zal men er toch niet geïmponeerd zijn geweest door Van Manders
geliefde torenspitsjes, golvende korenvelden en woeste watervallen. Daar leefde
men van een verfijnde schoonheid en legde men zich vooral toe op het schilderen van de geïdealiseerde menselijke gestalte, die volgens de wetten van de
anatomie tot de hoogste perfectie moest worden opgevoerd. Wanneer men daar
landschappen schilderde, gaf men een afbeelding van een liefelijke Campagna
tussen zachtglooiende heuvels, afgezet met decoratieve cipressen, begroeid met
grijsgroene olijven en begraasd door bontgevlekte kudden. Zo hadden de klassieke schrijvers het land gezien en zo schilderden deze renaissancekunstenaars
het. Op de academies van Venetië, Florence en Rome hadden zij kennis gemaakt
met de mythologie en waren zij onderwezen in de landschapscompositie. Volgens deze leer mocht een landschap niet zo maar uit de realiteit op doek of
paneel gebracht worden. Uit de verschillende bestanddelen van een natuurruimte moest een keuze worden gedaan en daarna behoorden de elementen tot
een volkomen harmonisch geheel geordend te worden. Bergen werden verplaatst,
dalen verhoogd en bomen verplant; harde lijnen verzacht, kleuren aangezet en
herders of andere menselijke figuren zorgvuldig gegroepeerd. Ieder onderdeel
vertegenwoordigde dan nog wel een stuk realiteit, maar het geheel ademde de
strenge leer van de alles-stilerende Academie.
Brueghel was op zijn tocht door Italië langs de academies heen gereisd en
was ontsnapt aan hun greep; Van Mander werd er een ijverig leerling van,
hoewel hij in zijn landschapskunst steeds een groot stuk zelfstandigheid wist
te behouden.
In zijn groot leerdicht Den Grondt der Edel vry Schüder-const vertelt híj
vol trots aan zijn denkbeeldige leerlingen, wat hij in Rome had geleerd. Breed
weidt hij daarin uit over zijn omgang met de Romeinse schilders, die zelf zeer
bedreven waren in het schilderen van figuren, maar het juist aan de Nederlanders overlieten 'op natten calcke Te maken Landtschappen'. 10 Het achtste
hoofdstuk, bestaande uit 47 acht-regelige strofen, wijdt hij helemaal aan het
schilderen van het landschap. Hij geeft daarin de academische wetten waaraan
9 Cap. 8 str. 25 op fol. Зба.
10 Cap 1 str. 71 op fol. 7a.
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een landschapschilder zich te houden heeft, maar beperkt zich in zijn codificatie geenszins tot het Italiaanse landschap. Het Italiaanse en pastorale landschap nemen zelfs een betrekkelijk kleine plaats in, en men krijgt de indruk
dat hij onder het schrijven voortdurend een zelf-waargenomen natuur en de
expressief-reële landschappen van Brueghel voor de geest heeft gehad. Uit
de geciteerde Alpentaferelen bleek reeds zijn realiteitszin, en deze openbaart
zich bij herhaling, wanneer hij zijn leerlingen schildertechnische adviezen geeft
over landschapsdetails. Ook dan verloochent de dichter zich niet in de leermeester: voortdurend gaat de didactische toon langzaam over in een zachte
ritmiek, waarin de lezer poëtische landschap]es voor de geest getoverd krijgt.
Hij opent zijn Achtste Capittel, Van het Landtschap met een aansporing tot
zijn denkbeeldige leerlingen om, met het oog op de plannen voor de volgende
dag, 's avonds vroeg naar bed te gaan. Hij is in Rome en spreekt zijn leerlingen
daarom in een klassieke vorm toe:
Soo hoest ghy Hesper van verren siet brenghen.
Voor den Vader van Morpheus den dromer,
Den swarten Mantel, wilt terstont
ghehenghen,
U ooghen met Lethes vocht te besprenghen.
Nu in den bloem-rycken, cort-nachtschen
Somer.11
's Morgens leidt hij hen bij de eerste ochtendschemering de stad uit, de
Romeinse Campagna in. Daar laat hij hen getuigen zijn van het opkomen van
Aurora, Tithons bruid, en van het ontwaken van het ochtendlandschap bij de
eerste zonnestralen:
En comí, loet ons al vroegh met t'Poort onisluyten
T'samen wat tïjdt corten, om s'gheests verlichten.
En gaen sien de schoonheyt, die daer is buyten,
Daer ghebeckte wilde Musyckers
fiuyten,
Daer sullen wy bespieden veel ghesichten.
Die ons al dienen om Landtschap te stichten
Op vlas-waedt, oft Noortveeghsch' hard1 eycke рЫпскеп,
Comí, ghy suit (hop'ick) de reys' и bedancken.
Merckt alvooren, uyt hoer bedde saffranich
Des ouden Titons Bruydt ginder opstijghen.
Die ons de dagh-fackels comst is vermanich.
En ghewasschen in 't ghewat Oceanich,
Vier schillede Peerden op comen hijghen.
En siet, wat Ыоеу-roosighe soomen crijghen
Die purper wolckskens, hoe schoon is behanghen
T'claer huys van Eurus, om Phoebum
t'ontfanghen.
ll Cap. 8 str. 2 op fol. 34Ь.

54

Ay siet doch eens, hoe schildert men doer boven,
Wat meerder schoonheyt, van venven
verscheyden,
En soo veel mengsels: ay machmen
gheloven.
Dat ghesmolten Goudt soo blinckt in den Oven,
Ghelijck die wolckskens, die hen daer verspreyden.
De verre blaeuw Berghen hun oock bereyden
Te draghen t'veldt-teecken der nieuwer Sonnen,
Die met ghesteentte raders comt gheronnen.
Siet ter ander sijd' heeft airee de Morghen·
Stondt overcleedt met schoon asuerich laken
T'groot verhemeW, en daer onder
verborghen
De Lampen, die s'nachts verdaringh
besorghen.
Doch t'dagh-brenghers aenschijn, vierigh in 't blaken.
Die Telluris hayr vlechten comen maken.
Heeft vochtich bedouwt, en van dees groen Weerelt
T'grasich ghenopt cleedt druppelich
bepeerelt.
Siet daer airee den gheel-vierighen
ronden
Sonnen cloot gheresen, aL· den versnelden.
Bin dat wy soo elderwaert ghekeert
stonden,
Siet ghinder voor ons die Jaghers met Honden
Loopen door die groen overdouwde
velden:
Ay siet dien ghesüghen douw ons vermelden.
En met een groender groente hun beclappen,
Alwaer sy henen sijn, oen t'spoor der stappen.
Siet al ¿verre Landtschap ghedaente voeren
Der Locht, en schier al in de Locht
verduwen,
Staende Berghen schijnen woleken die roeren.
Weersijdich op 't steeck, ah plaveyde vloeren,
In 't veldt, sfoten, voren wat wy aenschouwen,
Oock aehterwaert al inloopen en nouwen.
Dit acht te nemen loet и niet verdrieten
Want t'doet и achter-gronden seer
verschieten.1г
Dit is het Italiaanse fantasielandschap zoals Van Mander het zijn vrienden in
Rome zag schilderen: het wijde panorama met bergen in het verschiet en het
geheel samengesteld volgens de wetten van compositie en perspectief. Al heeft
deze beschrijving niet onmiddellijk te maken met een geziene realiteit, maar is
ze sterk gecomponeerd en bovendien rijkelijk opgesmukt met mythologische
pronk, toch is ze realistisch te noemen. Het schildersoog van de schrijver ver-

12 Cap. 8 str. a—8 op fol. 34Ь—35a.
55

raadt zich in ieder detail, en zijn natuurgevoeligheid uit zich in de stemming
die over het weidse vergezicht ligt. Naar de uiterlijke vorm is het een recept
voor een landschap, maar de poëzie schuilt meer in de stemming dan in het
uitwendige. 13 Dit is geen landschap meer, dat dient tot een toevallig decor in
een verhaal. Er is van een verhaal zelfs geen sprake. Evenmin dient het om
een eenzaam dolende minnaar te troosten. Integendeel, het vertoont zich zelfstandig in zijn grootsheid en heeft een eigen souverein leven. Het is kleurrijk
omdat de morgenstond vol kleuren is, het is fris omdat de dag nieuw is, het is
ruim omdat het licht alles overstraalt. De nieuwe zon viert een kleurenfeest
aan de grote hemel, de aarde strekt er zich met haar bedauwde velden en weiden
onder uit, de 'blauwe' bergen verflauwen in het verschiet en lijken bewegelijke
wolken. Kortom, door zijn picturale visie op de natuur heeft de schrijver zon,
wolken, bergen, velden en weiden samengebracht tot één grote compositie vol
ruimte.
Uit het vervolg van zijn verhandeling over het landschap blijkt, dat Van
Mander onder de blauwe Italiaanse luchten toch zijn eigen land met het vaak
onvriendelijke weer is trouw gebleven. Hij blijft zijn leerlingen namelijk wijzen
op de blijde weerspiegeling van de altijd-veranderende luchten in onze grote
watervlakten en op de wisselende wolken-overschaduwing van steden en dorpen,
maar ook geeft hij hun voortdurend aanwijzingen hoe zij zware luchten bij
storm en onweer moeten schilderen en op hun panelen de sombere winterdagen
met nevel en mist, ijzel en rijm moeten behandelen:
Loet somtijts dan rasende golven vochtich
Naebootsen, beroert door Eolus boden,
Swarte donders toereken, leelijck ghedrochtich.
En cromme blixems, door een doncker·L·chtig
Stormich onweder, comende ghevloden
Wt de handt van den oppersten der Goden,
Dat de sterflijcke SieUdraghende dieren
Al schijnen te vreesen door sulck bestieren.
Met verwe moetmen oock wesen beproevich.
Te maken snee, haghel, en reghen-vlaghen,
Hijssel, rijm, en smoorende muten droevich,
Al welche dinghen sullen zijn behoevich,
T'uytbeelden swaermoedighe
winter-daghen.
Als somtijts t'ghesichte niet en can draghen.
Te sien thorens, huysen, in Steden, Dorpen,
Verder ah men eenen steen soude worpen.
Verweten werdt ons van eenighe Vokken,
Dat wy nemmermeer en maken schoon weder,
18 Jacobsen, o.e., p. 144.
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Moer de Lockt altijt buyich en vol wokken.
Vergönnend1 Apollo schier een cleen holken,
Waer door hy mocht slaen zijn ghesichte neder,
T'zynder Moeder-waert, al waer hy t'onvreder,
En dat te vergeefs, zijn verliefde Ыотеп,
Draeyen, om zijn schoon aenschyn te becomen.

u

In zijn leer over de 'Landtschap-gronden' wijst hij de schilder erop, dat hij,
evenals de grote Brueghel, zijn plans 'Vast sal maken aen malcander ghebonden',
en bergen, heuvels en dijken niet in 'hardt bruyn' tegen de lichte lucht mag
laten afsteken, maar ze juist in 'half verwe' moet schilderen. l s
Op schrale heuvelgronden moet de schilder geen 'schoon blaeuverwich groen'
aanbrengen, maar hij behoort dit te bewaren voor vochtige lage beemden waar
het gras van nature niet kan verdorren. Wanneer Van Mander denkt aan de
groene lentenatuur, ontwaakt de dichter plotseling in de leermeester:
Maer in des vroylijcken Lenten saysoene.
Op (Tedel ghesteentighe verwe ciersels
Behoeftmen te letten, en vlijt te doene.
Dat Esmaraldich oft Saphyrich groene
Plaveysel te maken met zijn schakiersels,
Oock midden daer door slingherende swiersels
Der morrende Beeckskens Cristalijn-glasich,
Vloeyende tusschen groene sponden grasich.
Met teer biesen, riet, en sweerdighe Hsschen
Sullen tvy dan wedersijdich 6epZanten
Deze cromloopende laven der Visschen,
En de staende Poelen oock soo verfrisschen.
Dat daer in spieghelen de ruyghe canten,
AL· den sachtsten van Eolus ghesanten
En zijn lieve vriendin op der Hinniden
Schoon tapeten tobbelen en
verblijden.1β
Dan verruimt zich zijn blik:
Vloedt-stroomen met hun uyiloopende hoecken
Sahnen in dees meersschen oock laten swerven,
Doende t'water attijt de leeghte soecken,
Daer beneven bouweruT (om Const vercloecken)

1* Cap. 8 str. 13—15 op lol. 35a—35b.
15 Cap. 8 str. 18—21 op fol. 35b—36a.
ie Cap. 8 str. 27—28 op fol. ЗбЬ.
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De Steden, streckende naer hoogher erven,
Met Sloten op Clippen, quaet om bederven:
Nu wat hoogher dimmende, loet ons wacker
In percken deelen den ghestreckten Acker.
Aen (Teen sijde Ceres met blonde aren,
Ter ander noch t'veldt vol onrijpe haver.
Doer Eurus от tijtverdrijf in comt varen.
Van den Acker een Zee vol groene baren
Makend?, met een sacht ruysichtich ghedaver.
Hier bloeyen Fitsen, daer Boeckweyd', en daver*
Roo en blaeuw bloemen in Cooren en Terwe,
En t'gheneerich vlas met HemeUche verwe.
Oock ghepfoegluF Ackers, met vooren doorsleghen,
Oft somtijts velden met ghemaeyde vruchten.
Nu Beemden en Ackers zijnde te deghen.
Met grachten, haghen, en draeyende
weghen.17
Veel aandacht besteedt Van Mander ook aan bomen en boomslag. Hij spoort
zijn leerlingen aan, geen stijve stammen met kogelronde bladerkronen te schil
deren alsof ze op kammen waren geschoren, maar de stammen heel natuurlijk
te laten verlopen in takken en ranke twijgjes, de gerimpelde schors van de
eiken goed te bestuderen en aan ieder soort bomen de juiste bladkleur te geven.
In de laatste acht strofen spreekt hij over compositie en stoffering van
historiestukken en pastorale landschappen. Daarin vraagt hij de schilders,
handeling in hun landschappen te brengen: 'Jae maeckt U Landt, Stadt, en
Water behandelt, / U Huysen bewoont, u weghen bewandelt.' 1 8 Dan sluit hij
zijn leerdicht met te wijzen op de Romeinse landschapschilder Ludius, die
onder keizer Augustus op buitenmuren en in zalen zulke aardige landschappen
vol landelijke en geestige bedrijvigheid had geschilderd.
In dit leerdicht heeft Van Mander een nieuwe schilderstaal geschapen en in
het achtste hoofdstuk een nieuwe landschapstaai, die een apart linguistisch
onderzoek tegen de achtergrond van de toenmalige woordenschat waard is.
In deze taal heeft hij een zuidelijk en een noordelijk landschap onder woorden
gebracht: een tedere arcadische kleurennatuur en een forse reële vormenwereld.
De zuidelijke natuur met haar zachte tinten had hij in en om Rome leren kennen
en bovendien uit Sannazaro's Arcadia, zo 'vol soete Poeterie Pastorale'. 1 9
Hoezeer hij van deze pastorale poëzie hield, blijkt uit zijn Olijfberg, waarin hij

17 Cap. 8 str. 29—31 op fol. 36b. * Vitsen = wikke.
18 Cap. 8 str. 42 op fol. 37Ь.
ι» Cap. 6 str. 21 op fol. 2Sb.
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Ovidius' Aetas aurea verwerkte, en uit de vijftien veldliedekens van Bethlehem,
dat is 't Broothuys, waarvan de herders eigenlijk niets anders zijn dan vermomde Arcadiërs. Zijn liefde voor het zuiden spreekt ook uit enkele bijbelse
schilderijen die nog van hem over zijn. In een 'Prediking van Johannes den
Doper' ziet men een gefantaseerd exotisch landschap waarin zich verschillende
halfnaakte figuren bevinden. Hier heeft hij het landschap aangepast bij het
'bijbelse' motief. In 'Eleazar en Rebecca bij de bron' kijkt men echter langs
een pastoraal tafereeltje met een herderspaar, een herderin en een rijtje braafdrinkende schaapjes op een Vlaams of Brabants dorpje, compleet met huisjes
en kerktorentje. 20
Zo heeft Van Mander in zijn poëzie en schilderkunst voortdurend geschommeld tussen de realist Brueghel en de idealiserende Academie. Met Brueghel
bekeek hij eigen volk (Boerenkermis 21 ), eigen land en de ruwe bergnatuur,
met de Italiaanse academies bestudeerde hij menselijke anatomie en landschapscompositie. Dit academische vond hij ook bij Jan van Scorel; daarom prees
hij hem als de man, die vanuit Italië het inzicht in de beste wijze van schilderen
had overgebracht naar Holland, waar hij als lantaarndrager en baanbreker de
schilderkunst tot grote luister bracht. Twintig jaar lang is Van Mander op de
(mede door hem gestichte) Haarlemse Academie leermeester geweest in het
schilderen van bijbelse taferelen en historiestukken, en daardoor heeft hij twintig
laar lang het maniërisme gepropageerd. Maar naast deze eerbied voor alles wat
de Academies hem hadden geleerd, heeft hij in zijn hart een grote liefde bewaard
voor de werkelijke natuur, die hij vond in de bergen, op de stukken van Brueghel
en onder de zware luchten van Vlaanderen en Holland.
In Van Mander hebben noordelijke en zuidelijke krachten gebotst: de zuidelijke deden zich gelden, wanneer hij zich een ogenblik Arcadiër voelde of
als maniërist anatomie en theoretische landschapscompositie voor bijbel- en
historiestukken doceerde; de noordelijke openbaarden zich, wanneer hij arcadisch gevoel en docerende toon losliet en in dichterlijke vreugden de genoten
werkelijkheid van het landschap poëtisch bezong.

HENRIC LAURENS SPIEGEL
Spiegel, een Amsterdams koopman, praktisch ethicus en gelovig denker,
woonde in de lente en zomer op zijn buitenplaats Meerhuizen aan de Amstel.
Daar en op zijn wandelingen langs de IJ-kant, door de duinen en het Gooi
trachtte hij uit het grote 'werld-beschouwing-boek' de taal van het 'schob, en
pluymghediert' en van het 'velt-gewas der aarden' te verstaan. 1 Hij zocht een
Hollandse natuur, om ervan te houden en er God in te vinden en te prijzen.
20 Reprodukties in Het Schildersboek van Carel van Mander, uitgeg. door A. F. Mirande
en G. S. Overdiep, Amsterdam 1936, p. 31 en 35.
21 ld. p. 29.
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Daarom nam hij bij herhaling een stukje Holland op in zijn Hertspieghel (1599),
welk didactisch werk hij beschouwde als een 'heil-trap' voor zichzelf en anderen.
Daarin wees hij alle uitheemse pronk van klassieke nimfen, najaden of bosgoden af. Evenmin had hij behoefte aan een Parnassus of een Helicon met
'den hoefslachbrun' ; het Hollandse landschap sprak voor hem een helderder
Moet juyst een duyts Poëet nu, nodich zijn ervaren
In Griex-Latijn? daar d'eerste en beste herders waren.
Parnassus is te wijd, hier is gheen Helikon,
Maar duynen, bosch, en beek, een lucht, een selfde zon.
Dies nutter dit lands beek, veld, stroom, en bóömgoddinnen
Met machtelooze liefd wy hartelik beminnen.
Doch wil ik nu noch stróóm, bergh, of bosch, of fonteyn.
Noch eenich veld-goddin, liefkozen: moer allein
D'onnoemelíke God, die aider dingen vader
En hoeder is, alwys en goed, om wysheyds
ader.2
Zo nam Spiegel genoegen met de natuur van een weinig begenadigde, maar
toch beminnelijke landstreek en daarvoor was hij dankbaar jegens de 'onnoemelijke' God. s
Wanneer in de vroege lente de tuin van Meerhuizen er nog kaal en onaandoenlijk bij lag, verliet hij zijn klassiek-verzorgd, aangenaam buitenverblijf en
stapte hij de dijk op. En terwijl de koekoek zich reeds als een zomerbode liet
horen, wandelde hij:
. . . Ы^5 d'Amsterhndse
stromen,
t'Anschouwen 't nieuwe kleed, van 't natte veld en bomen:
Diens vrolik-bleke-lof, drong plotselijken uyt
(Met swanger knoppen bol) der takken dorre huyd:
En 't gras, dat onder t'ijs in d'herrefst was gheweken.
Begon zijn spichtich hoofd door 't water op te steken:
Het veld, dat korts noch scheen een water rijke meer.
De ruighe kanten ІоотиГ, en kreegh zijn verwe weer.
Daar Zoreg de spertel-vis na lust had ghaan vermayen.
Daar zoumen alle daagh melkrijke beesten wayen:
Dien walght het doffe hoy, en tochten zeer na 't veld
Dat beter voedt: tot vett en grazich zuivel smeli.*

1 H. L. Spiegel, Hertspieghel en andere zedeschriften, uitgegeven door P. Vlaming,
Amsterdam 1723, Boek III v.v. 369—78.
2 ld. Boek I v.v. 105, 119, 125—34.
3 Anton van Duinkerken, Beeldenspel van Nederlandse dichters, Utrecht-Antwerpen
1957, p. 82.
4 Hertspieghel,
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Dit polderschetsje geeft een verschuiving van aanschouwing naar beschouwing te zien en is in feite bedoeld als illustratie van de wonderlijke verandering
in de dingen. Maar de nuttigheidsoverwegingen doen weinig afbreuk aan de
werkelijke waarneming; het is en blijft een autonoom stukje Hollands polderland in het vroege voorjaar. Voor de grote ruimte onder de hoge hemel wordt
de aandacht niet gevraagd, deze was reeds voldoende geboeid door de scherpgetekende details van de onmiddellijke voorgrond.
De zomermorgens op Meerhuizen hebben Spiegel bijzonder bekoord. Reeds
voor zonsopgang was hij in zijn tuin en zag daar met een klassiek oog het oosten
blozen van de saffraankleurige deken van de vochtige dageraad. Vanuit zijn
tuinhuis keek hij door de groene bomen op de nog schemerige Amstel met
kooplui, vissers en boerenvletten. De zwaan schikte daar dan zijn zilverpluimen,
uit zijn bloementuin zweefden op een 'labber wind' de zoetste geuren aan en
door het 'bevend lof' van de hoge iepebomen speelde en trilde het licht van de
rijzende zon, die de dauw van bloemen, kruid en gras deed opwasemen. Dan
was zijn tuin veel fraaier dan de prachtige schouwburg van Pompeius ooit
geweest was:
Antrekkelijk ghezicht! O schou-plaats der naturen.
Veel rijker als het park omringt met Pompees muren:
O dartel schemering des graven muurs, die tracht
Den morghen-stond te weerwil rekken (Tochter nacht!
U vhchting is vergeefs: de helder fakkels schichten.
Door wilgh, que, doren, yp, den lusthof vro verlichten.
Dit schitter-rijke licht, brood-dronken speelt en juight.
Ab boom en hf, door wind of waghen, danst en buight.
Zegt? zouw een rijmer hier zijn zing-lust konen dwingen.
AL· die noch wert getergt, door 't quinkelerigh zingen
Van vrolik plwymgediert? dat zwevend' over 't hooft.
Van telgh op telgh, voor dagh voor douw, zijn schepper looft.
Brengt zulk gevoel, ghezicht, gehoor, en ruek vermaaklik.
De kunstgerighen gheest gheen rijm-lust lokbaar spraaklïk?
Dit schepsel boexe les leert meest beweeghlik dueghd.
En schaft het dankbaar hert staegh dankzeggighe
vruegd.5
Toen Spiegel zulke verzen schreef, moet hij, evenals andere Nederlandse
reneissance-kunstenaars, met een heimelijke trots geconstateerd hebben, dat het
Nederlands niet meer behoefde onder te doen voor het aanbeden Latijn, en
dat de expressiemogelijkheden en taalvaardigheid waarover de klassieken beschikten, ook binnen het bereik van de vaderlandse eigentalige dichters lagen. ·
s
ld. Boek VII ν.ν. 25—40. Het in de 17e en 18e eeuwse poëzie zo geliefde woord „pluimgedierte" schijnt door Spiegel te zijn geschapen.
β J. D. P. Warners, Translatio, Imitatw, Aemulatio (N. Tg. 49, p. 289—95; 50, p. 82—88,
193—201).
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Het groeiende nationale besef openbaarde zich ook telkens, wanneer de
de schoonheid van eigen land durfden te stellen boven die van klassieke
Zo verheerlijkt Spiegel hier zijn Amstelland als een stukje aarde, waar
bij elkaar vindt, wat de klassieke landen afzonderlijk aan natuurschoon

dichters
streken.
hij alles
bezaten:

Maar in dit bolle-HoUands water-rijke kust.
Verkeren, ja te wonen, is ons hertsen
lust...
De Blenk verd-blikkigh hier een Kaukasus
verstrekt...
Dees Ehe-voedencT Amsteh vlakke, brakke, stromen.
Een Spaerts' Eurotas lijken dicht van lauwerbomen
De velden grazich an diens sL·ng-treк-hobbel dijk.
Mijn vaak bewaid' Amphrisus oever, beemde-rijk.
Elk heü-gheer-rijmer koen, te wil, ons hier magh vinden.
Want wy an beek, of bergh, of fondschap, ons niet binden.
Noch an gheen hnden-taal: elk sla de zijne gha.
God, ook des hemeh boogh, zijn alom even-na.7
Soms ging hij voor een langere wandeling van huis. Hij vertrok dan vroeg
in de ochtend, om van de frisse morgennatuur te kunnen genieten en een hele
dag voor zich te hebben:
Geen muffigh bed het beste levens lust ontschaakt:
Een wakker haan, voor dagh voor douw, ons wakker maakt.
En kittel-hist om 't groene lusthof van de werreld
Te zien met uchtend-tranen zilver schoon beperrelt. B
Hij wandelt dan over 'Rijnlands Y-stroom-dijk' 'Het Y, en 't Spaar verby, langs
Albrechts berrigh heen Tot op den witten blenk', waar hij vijftig jaar vóór
Ruisdael de Overveense lijnwaadblekerijen aan de voet van de duinen ziet
liggen:
Het gras-rijk groene veld met lywaat wit bedekt
Strak teghen weer en wind an d'hennikken ghestekt. β
Onderweg is hij met de gedachte bezig: 'Natuur is ons naaste gebuur'. Daarbij
overweegt hij de voordelen van een voettocht, en komt tot de conclusie dat
zo'n tocht door de natuur te prefereren is boven een reis in een drukke trek
schuit of schokkende wagen. Op zo'n 'uchtend zin-lusts wandel' voelt hij zijn
lichaam zich ontspannen, zijn gemoed lichter worden en zijn zorgen verdwijnen.
Dan leest hij in het 'schepselboek', waarin ieder schepsel een letter i s . 1 0
Op een andere morgen is hij, in gedachten verzonken, op weg naar het Gooi :

7
8
»
10
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ld.
ld.
ld.
ld.

Boek
Boek
Boek
Boek

IV v.v. 111—24.
V v.v. 3—6.
V v.v. 27—28, 11—12.
V v.v. 21—36.

Met dit ghepeins beghort na tThoghe Velutvs kust
(Recht als den dagh-кгіек toond' haar ghoud-rood-marmer vlechten.
Het gras met uchtend-douw bezwaart begon te rechten.
Zo 't vlammig rad des Ζ ons diep uyter ze op steegh.
En door diens helder licht elk dingh zijn verwe kreegh)
Hol-bollands uytkant schier ik Ghoeywerts was doorwandert
By Hilf ers beken Zoom; ziet flux het weer verandert.
Een dikke Nevel-nacht het luis-stübosch betrekt:
Die 't al-licht-ghevigh licht met zware damp bedekt.11
Het Gooi, bij de latere Amsterdammers zeer in trek om zijn ongerepte natuur
en geurige boekweitvelden in de zomer, verschijnt hier voor de eerste maal in
onze letterkunde. Voor Spiegel was het Hilversumse bos echter nog geen oord
van vermaak. Het was voor hem alleen maar de plaats, waar hij Plato's voorstelling van het hol met de schaduwbeelden wilde situeren. 12
Steeds keerde Spiegel weer naar Meerhuizen terug, waar hij 's zomers genoot
van zijn fraaie bloementuin. Hij noemde die zijn Muzentorenhof naar een rijzig
speelhuis met drie verdiepingen, achtereenvolgens vierkantig, achthoekig en
rond. 1 3 Boven in dit houten tuinhuis kon hij langs een trans rondwandelen, en
daar was het, dat hij op zomeravonden vaak starend peinsde over zijn bloemen,
waarvan de bonte verscheidenheid van kleuren langzaam wegschemerde in het
avondduister :
Des visch-dyx steiler olmen blader-ryke armen,
(Zo 't moerlicht, rind-vleesch zat, den twelingh dreeght te warmen)
De ruyk-blad-ryke nuet, en 't bondel-mispel ίο/,
Bekoelden Bloeimaants hitt' in 't Muze toren hof:
Tot dat hun brede schaaw, te melkerts avond-malen,
Den ghantschen boomgaard roofden daghlichts lichte stralen.
Na naspuers hete tocht, mijn leer-gheer-hert om rust
Doe jóókt', óók óógh en nues ter Ыоет en lover lust.
Elx vyoletten óógh-schóón
verwe-scheel-gheslachten.
Door lucht en schouw-sucht, 't hert veel herte vruegd toebrachten.
Lavenders droef-blaaw bloem, (Teel loof-smal Rosmarein,
Ruekzwar Bazilikom, wild Bahem, Mariolein,
't Bleek roderóósken ruek-lief, staegh-groen Lauwerieren,
Mê 't waarde ruyk-zoet lof, en Roos der Eglentieren,
Fyool ruex zoete lucht, Tyloos, Mey bloemkens eel.

И ld. Boek III v.v. 16—24.
12 Politeia, Lib. VII.
13 Vlaming (p. 67—68) meent, dat in de tuin ook nog een grote lindeboom heeft gestaan,
die gevormd was tot een prieel waartoe trappen toegang verleenden.
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Damastbloem, Anjers, рЫуткеги, Lely wit en gheel.
u
Door rueh-loos onkruyd, hier niet waren wegh
geschoven...
De avondsfeer maakte de wereld om hem heen dan zó onwerkelijk, dat hij
met een klassiek oog de duisternis zag vallen:
Met dit gepeis al diep was 's werrelds oogh gheweken.
Des aerdrijx zwarte schaaw die spand haar bruyne deken.
Besprengt met flonker-vonken, om ons aerden-kreis :
En 't horen-licht zijn paerd en waghen schikt op reis.
Ter rust steegh ik om hoogh in 't tempelken der Muizen.
Van daar, scheen in 't Zuidoost de Diemer Zê te bruyzen:
Ik hoorde zoet gheruysch, dat in een hoos quam voort.
Al lyzelijk, duer cTAmstel tot Meerhuyzens
boord...1S
Overdag gunde zijn torentje hem wisselende uitzichten over de Hollandse
landschapsruimten :
Daar biet ons 't Muze-toren-hof, op eenen grond.
Drie schuyl-huts, boven een, vierkant, achthoekigh rond:
Diens linnens singel-trans, vertoont ons in 't noordoosten
d'lnlandze zuyder-ze, 't hoogh Ghoyer-bosch, in 't Oosten.
Na 't Zuiden leit cTondiepe Diemer-meer.
Zaft stroomt den Amstel, uyt de middagh hoek ter neer.
De zwarte Haarlem-meer blinkt glinsterigh na 't weste:
De grazehze Blenk, daar 't groot-vier ghaat te neste.
En noordwerts stroomt het visch-ryk omgedijkte Y,
Dat van scheeps-kielen krielt: hier valt ons nacht rust by.1β
Bijna al deze natuurschetsjes vervullen in de didactische omgeving waaruit
ze gelicht zijn, de functie van een soort natuur-inleiding. De klassieke kenmer
ken, nuttigheidsoverwegingen en stichtelijke bespiegelingen die ermee verweven
zijn, danken ze aan hun maker, die naast een schoonheidzoekend renaissancekunstenaar ook een praktisch Hollander en vroom christen was.
De oorsprong van Spiegels natuurgevoel moet ongetwijfeld worden gezocht
in een speurzin, die steeds uit was op het nuttige en stichtende in de natuur.
Maar toen hij daardoor langzaamaan vertrouwd raakte met de hele natuur,
leerde hij ook waardering en bewondering opbrengen voor louter esthetische
natuur-aspecten. Daaruit is te verklaren, dat de meeste landschap]es een weer
spiegeling van de werkelijkheid zijn en tevens een waas van stichting en nut

14 ld. Boek IV v.v. 1—17.
is ld. Boek IV v.v. 25--32.
19 ld. Boek VII v.v. 59—68.
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over zich hebben. Dit waas is echter zo ijl en weinig opvallend, dat het de
aandacht niet afleidt en geen belemmering vormt voor een heldere kijk op het
Hollandse landschap.
Van een zwelgen in de schoonheid van de natuur is bij Spiegel nooit sprake
geweest. Hij was geen visionair schouwer, maar een vorser, speurder, kijker.
Hij stond tegenover de natuur als tegenover het menselijk hart. Daarom heeft
hij ook nauwelijks wijdheid en perspectief gekend: zijn natuurtafereeltjes zijn
overladen met kleine details, die slechts voorgrond en geen ruimte scheppen.
Daarbij was klaarheid zijn levenselement, hij hield niet van duisternis en het
clair-obscur.17 Een rode morgenlucht, een met dauw beparelde aarde en het
schitterrijke morgenlicht in het bevend loof der bomen behaagden hem meer
dan een avondschemering.
Spiegel heeft de natuur meer genoten en beter onder woorden gebracht dan
de meeste van zijn tijdgenoten.18 Brede landschappen heeft hij niet gegeven,
maar als geboren Hollander is hij de eerste auteur in onze letterkunde, die een
nadrukkelijk pleidooi heeft geleverd voor de tekening van de Hollandse werkelijkheid. Hij heeft het Hollandse landschap laten zien met zijn blanke duinen
en grazige weiden, met zijn vlakke stromen en hoge kronkeldijken. Hij heeft
de lezer naar het hart van Holland gevoerd.
DEN NEDERDUYTSCHEN HELICON
Een kring van letterkundigen uit de steden Haarlem, Leiden en Amsterdam,
waarvan Carel van Mander een tijdlang het middelpunt is geweest, gaf in 1610
in Haarlem een bundel proza en poëzie uit. Het grootste gedeelte hiervan dagtekent zeker uit de laatste jaren van de zestiende eeuw en de inhoud is een
mengeling van oud en nieuw, van laatmiddeleeuwse en vroeg-renaissanceschrijvers, van oorspronkelijk werk en vertalingen uit Petrarca en de Petrarquisten.
De bijdragen van de verschillende schrijvers zijn gevat in het raam van een
prozaverhaal, dat een verslag geeft van het naderen en bestijgen van een
poëtenberg. Hiermee begint een landschapbeschrijving, waarin men een gefantaseerde exotische natuur ziet overgebracht naar onze smalle landstrook
langs de zee. Polders en duinen hebben plaats moeten maken voor hoge bergen
met liefelijke dalen, en onze vaak zo loodgrijze lucht is er schoon geveegd en
wordt overstraald door een klare morgenzon, die over de bergspitsen in de
dalen schijnt. In een van die dalen bevindt zich de Nederlandse poëtenberg als
'eenen Bergh van middelbaer hooghte'.
17 G. Brom, Schilderkunst en Litteratuur in de 16e en 17e eeuw, Utrecht-Antwerpen 1957
wyst op pag. 36 op Spiegels spreekwoord „Ouwe kerken, hebben donkere glazen." (Ed.
Vlaming p. 300).
18 G. Kalff, Geschiedenis der Nedertandsche Letterkunde in de 16e eeuw II, Leiden
1889, p. 334.
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De verteller begint met een schildering van de reeds conventioneel wordende
'lievelijcken Lentischen morgenstondt' en vertelt dat hij 's morgens vroeg naarbuiten was gegaan, juist toen:
de ciare Sonne (doorbrekende d'overgebleven woleken) den ronden
ommeloop dede> door de witte velden der focht, ende aireede de bhnde
raeyen spreyde op de scherpe spitsen der hooge bergen, comende besoecken den nat bedaude landen, om die met een getoenschte warmte
1
tot bequame vruchtbaerheyt te brengen.
Dit Vergiliaans gekleurde natuurschilderijtje is eigenlijk niets anders dan een
uitgebreide tijdaanduiding, waarin wordt verteld hoe 's morgens achtereen
volgens de lucht, de bergtoppen en de bedauwde dalen door de zon beschenen
worden. Wanneer de wandelende verteller zich daarna plotseling in een dal
voor een middelhoge berg bevindt, ziet hij voor zijn ogen een panorama met
een mengeling van Hollandse en uitheemse landschapsverschijnselen:
Aen (Teen sijde van den Bergh, daer de Ыаге Sonne den lievelijcken
dagh brengt, vertoonde hy hem ab een schoon Landtschap, voorsien
met veel huevelkens, dellinghen. Dorpen, Sloten, ghehuchten, speelhoven,
wijngaerden,
boomgaerden, velden, weyden, waterganghen,
vlieten,
spring-aders, bosschen, lommeren, ende ten cortsten gheseyt, alle wat
de gierige ooghe tot hoer vernoeginge soude connen
ghewenschen.2
De wandelaar geniet landschappen blijkbaar met een begerig oog, maar stelt
zich in de beschrijving tevreden met een weelderige opsomming en komt nog niet
tot een compositie. Wel suggereert hij door zijn rijke variatie ruimte, en mogelijk
heeft hij dergelijke panorama's — maar dan zonder heuvels, dalen, wijngaarden
en fonteinen — zelf ooit geschouwd vanaf een hoog duin.
Dat hij overigens heel vertrouwd was met idyllische landschapjes van exoti
sche makelij blijkt onmiddellijk daarop. Voordat hij namelijk begon aan de
beklimming van de moeilijk-bestijgbare Nederlandse Helicon, rustte hij een
ogenblik uit in de toegangspoort. Daar ontdekte hij :
een onuytsprekelijcke schoone Schilderije, inhoudende een aerdigh wel
ghemaeckt Landtschap, daer onder de schaduwe van eenen Laurier
boom, eenen onsen tijts Dichter soetelijck lagh en sliep.s
Na deze veelbelovende regels bespeuren we in het verhaal geen landschaps
beelden meer, en ook in de gedichten zelf is maar weinig natuurgevoel te ont
dekken.
1 Den Nederduytschen Helicon, Tot Haerlem 1610, p. 7. Vergelijk Van Mandera Geórgica

p. 87 : „Als voor den dach, ooek recht doorbersten gaen / Tusch wolken dicht al stralen
veel int ronde."
î Id. p. 8.
Э Id. p. 65; aerdigh is kunstig.
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Naast de vroeger geciteerde ruimte-suggererende versregels van Van Mander over Meulenbeke staan in de bundel nog enkele seizoenliederen, die een
ogenblik verwachtingen scheppen. Ze blijken echter zo overladen te zijn met
klassieke namen en onwaarachtige personificaties, dat ze de natuur óf geheel
verjagen óf haar alleen maar rationeel benaderen. Zo kondigen zich in het
tweede Winter-Liedt de gevolgen van Boreas' komst als volgt aan:
Want alle dingh met treurigheyt
Schijnt door zijn komst te zijn bevanghen,
Verciert gheweesde aerde leyt
Met lunos witte kleedt behanghen,
Ahoo dat hoer vruchtbarigh lijf
Is onvruchtbaer gheworden stijf,
Toonende druclcigh bleecke wanghen,
Siend' ah doot door 'tfel bedrijf. *
En de eerste regels van het sonnet Vrouwen lof suggereren, ondanks de klassieke personificatie, weliswaar even de wijde maandoorlichte hemel, maar
meteen erna blijkt hun geen zelfstandig bestaan te zijn toebedacht. Ze hebben,
zoals vaak, slechts een dienende functie in een vergelijking:
De silverighe Maen hoer gulden Man toelacht,
In 't midden van de locht, oft klaren Hemel-boghe,
Sy siet na niemant el, s'onireckt hem niet een ooghe,
Hoe wijder van hoer lief, hoe meer sy toont hoer kracht.5

* ld. p. 195.
S ld. p. 292.
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H O O F D S T U K III

DE BLOEIENDE RENAISSANCE I
DE CORYFEEËN
De w e r k e l i j k h e i d s r u i m t e , die zich bij Hildegaersberch nog aarzelend
en zonder topografische aanduiding presenteerde, kreeg in een enkele schets
van Van der Noot en in talrijke landschap] es van Van Mander en Spiegel
reeds een met name genoemde lokalisatie.
Deze doorbraak naar de ruimte van het reële landschap zet zich bij verschillende dichters van de zeventiende eeuw voort. Het Hollandse landschap
wordt dan nog wel ervaren als een lusthof, maar toch ontdaan van zijn beschermende omheining: het optische veld krijgt een steeds grotere ruimtecontinuïteit in een aanwijsbare, gelokaliseerde Hollandse werkelijkheid.
In het beveiligde Holland, waarvan de 'tuin' langzamerhand gesloten raakte,
konden de geleerde humanisten de natuurbeschrijvingen van hun vereerde
klassieken met andere ogen lezen dan de middeleeuwers dat hadden gedaan.
Rust en vrede was ook hun deel geworden. Daarom konden zij bij het lezen van
vredige Vergiliaanse, Horatiaanse en Petrarquistische landschappen ook het
rustige Hollandse landschap laten vervloeien met het klassieke of Italiaanse
landschapsbeeld, en begon de werkelijkheid van het Hollandse landschap voor
hen aan waarde te winnen.
Bovendien bemerkte de humanist — die zich krachtens zijn klassieke vorming
primair met de studie van de mens bezighield — dat hij met behulp van de
nieuw-ontdekte natuurrealiteit zijn gemoedsbewegingen in meer genuanceerde
vormen kon leren kennen en zijn zelf-ervaring verrijken: hij ging, bewust of
onbewust, steven naar harmonie tussen binnen· en buitennatuur.
Zo werden ook in deze periode de spelregels voor natuurobservatie weer
nauwkeuriger bepaald: men doorschouwde namelijk de individueel-aanwijsbare
ruimte-continuïteit met concreet-gesitueerde landschapsverschijnselen zowel in
haar gegeven objectiviteit, als in haar relatie tot het minnende hart, als ook in
haar mogelijke dienstbaarheid aan ethische zelfvorming.
Hoe naast deze werkelijkheidservaring ook het idyllische (klassieke of
Italiaanse) landschap een grote plaats veroverde in onze literatuur, zal blijken
uit de bespreking van de afzonderlijke auteurs.
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HOOFT
In zijn lyrische gedichten heeft de alles-stilerende Hooft nergens een natuurgeheel gegeven, dat in de strikte zin van het woord een landschap kan worden
genoemd. Zijn poëtische pen heeft echter de Hollandse werkelijkheid vaak
in enkele lijnen zo trouw en suggestief getekend, dat het omgevende landschap
er vanzelf door werd geëvoceerd.
Zijn schetsjes vertonen altijd een innige relatie met het gemoeds- of liefdeleven van hemzelf of van anderen. Het gevoelsleven was namelijk steeds primair
in Hoofts lyriek en kende zulke hoge — werkelijke of gefingeerde — emoties,
dat ze vaak een uitweg zochten naar de natuur. Deze moest op haar beurt
dezelfde lyrische akkoorden aanslaan als de bewogen lyricus, die zijn hooggestemd en fijn-geanalyseerd gevoelsleven in een gelouterde stijl beschreef. De
natuur moest met hem juichen en treuren; daarom sprak hij haar toe en bevolkte haar met mythologische wezens. Daarbij liet hij echter in zijn lyriek de
verschijningsvormen van het Hollandse landschap steeds onaangetast; overal
zocht hij aansluiting bij de realiteit en voortdurend hield hij die voor ogen,
hoezeer hij de natuur ook poëtiseerde met behulp van klassieke namen, omschrijvingen en mythologische stoffering. Ondanks deze dichterlijke distantie
tegenover de werkelijkheid van de natuur, bleef hij haar zozeer liefhebben, dat
het Hollandse landschap door het gordijn van mythologie en andere stilistische
verfraaiing bleef heenschemeren.
Tot Hoofts oudste lyriek behoort de rijmbrief, die hij tijdens zijn Italiaanse
reis in 1600 in Florence schreef aan zijn Camer In Liefd' Bloeyende. Hierin
vertelt hij, hoe hij zich van zijn Cameristen gescheiden voelt door 'bergen wit,
en moyelijcke wegen, / De bosschen dick, bree waters tusschen ons gelegen, /
En menich cierlijck velt'. 1 Evenals de meeste Rome-reizigers van zijn tijd is ook
Hooft blijkbaar weinig ingenomen geweest met de woeste Alpennatuur. Dat hij
hier de Alpen uit zijn gezichtskring verbande, hoeft ons niet te verwonderen,
wanneer wij denken aan de afleidende reismoeilijkheden, die wij ook belemmerend zien optreden bij b.v. Montaigne in diens Journal van zijn Italiaanse reis.
Hierbij moeten we ook vaststellen, dat er nog geen spelregels bestonden voor
de Alpenwaarneming. Deze verbeeldingsregels komen eigenlijk pas in de tijd
van Rosseau, wanneer Von Haller zijn groot gedicht Die Alpen in 1729 schrijft. 2
Daarom was Hoofts lof ook des te uitbundiger voor het mooie land Italië, dat
hij in het noorden tegen het geweld van aanstormende volkeren beschermd
wist door 'gebercht en dickbesneeude wegen'. s
Dit land met zijn milde natuur, hem reeds bekend uit zijn klassieke en

1 Gedichten van P. Cr. Hooft. Uitgeg. door P. Leendertz Wz., A'dam 1871. Deel I p. 7.
2 Zie hierover: Andreas Muller, Landschajtserlebnis und Landschaftsbild, Studien zur
deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts und der Romantik. Heckingen 1955, S. 30 seq.
3 Id. p. 11. Over Rome-reizigers: G. Dickinson, Du Bellay in Rome, Leiden 1960, Chapter
two: Travellers to Rome (p. 11—40).
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Italiaanse auteurs, mocht hij toen met eigen ogen aanschouwen. Hij zag daar
o.a. Florence aan de Arno. En in zijn beschrijving van stad en rivier zien we
de latere lyricus zich reeds aankondigen, die in eigen land de werkelijkheid
met haar water, oeverbegroeiing en zonlicht zo vaak scherp zou waarnemen
en met een poëtisch gevoel omspelen. Wij mogen misschien zelfs in dit landschap met de Arno, waarin bomen zich spiegelen en waarboven zonlicht trilt,
een inspiratief beginsel voor Hoofts latere lyrische landschapbeschrijvingen
zien. Menig later natuurschetsje stemt namelijk overeen met dit gestileerde
natuurtafereeltje :
Fiorenza schoon, wiens schoon landouw en ackers goet
Den schoonen Arno ciert met sijn seer schoone
vhet...
Daer Phebus bleke licht speelde op de soete baren
Van d'Arno die in sijn cristal ontrent de cant
Verdobbelden t geboomt van sijn begraesde strani.*
In Holland teruggekeerd zag hij met een verscherpte waarneming het Hollandse landschap met zijn wijdstrekkende velden en weiden onder een grootse
luchtoverkoepeling, de Zuiderzee, de vaarten met hun fijngrijze wilgen, de
Vecht met het Muiderslot en de Amstel met elzen en riet. En het waren toen
vooral de traagstromende rivieren en de onmiddellijke omgeving van het Muiderslot, die zijn aandacht bijzonder boeiden.
In zijn bruiloftszang op het huwelijk van Willem Janszoon Hooft en Ida
Quekels bezong hij de Amstel. De naam vond hij voor deze gelegenheid te
prozaïsch, maar de rivier zelf bezat voor hem voldoende poëzie. En veel stemmiger en minder gedetailleerd dan de vaak zo drukke Spiegel schetste hij toen
in enkele fijnverzorgde verzen een riviergezicht met de rust van het kalme
voorbij glijdende water en de weerspiegeling van de lage elzen in de stroom.
Deze rust was hem zo lief, dat hij zelf wel als een eb aan de oever had willen
Periosta die met traege stroomen glijt
Door dOckers vet, en 't immergroene veldt.
Die spiegel voor de laege boomen sijt.
Wel dicht op и begraesde cant gesteh.
Ach stond' jck oock op uwen oever groen,
Soo groeyd' ich mee gelijch и Ehen doen! 5
De dichter liet het echter niet alleen bij zo'n naamverandering. Wanneer zijn
Electra in een smal bootje gaat spelevaren op de Amstel, gunt de rivier het
meisje een aangename vaart en begeleiden blanke stroomgodinnen haar bootje
op de stroom:

4
Gedichten I p. 8.
s ld. p. 50.
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De Aemstel kernt sijn vloên ontroert door wint en regen
En set de boeren neer, tot hoer behouden reys;
De Stroomgodinnen wit met haer doorschijnent vleysch
β
Slaen handen oen, om strijt, en stuyren 't schip te degen.
Als drost van Muiden waakt hij vanuit zijn torenkamer over de Vecht en ziet
hij uit op de Zuiderzee. Vandaar kijkt hij op het 'helder spiegelglas' van de
7
Vechtstroom, die met lome baren van Utrecht naar de zee gegleden k o m t . In
en langs de stroom bevindt zich bij het slot altijd mythologisch volk, en hij
meent dit te moeten toezingen a b :
Ghy heilighheedtjens, die, in bloemen en in kruiden,
U legert, en bezuiemt de stroomen van de Vecht,
Die zacht van zin, en slecht.
,
Haar' vloeden drijft in zee, voor t hooge huis te Muiden.

β

Aan de oever verschuilen zich bovendien de geile veldgoden, die in het spitse
zangerige 'riedt met smalle blaen' of vanachter elzetakken de waternimfen
schalks beloeren. ·
Deze mythologische stoffering zorgt vaak voor een soort trait d'union tussen
het op zich onbezielde landschap en de mens, die als een bezield wezen in dat
landschap woont. De land- en watergoden, die zelf in het veld en in de
stromen leven en steeds begaan zijn met het lief en leed van de mensen, ver
tegenwoordigen dan het landschap, dat door hún meeleven gaat deelnemen
aan menselijke vreugde en verdriet. Zo zwemmen'Zujdermeereminnen"s avonds,
bij het horen van een klaaglied, op het strand aan en neuriën met de dichter
mee. 1 0 En bij het vertrek van Laurens Reaal naar Indie, in mei 1623, was niet
alleen de dichter bedroefd, maar treurden mèt hem de blanke zeemeerminnen;
en toen het schip van Reaal de Vechtmonding voorbij slipte trok het slot zijn
torens en kantelen in, en was de harmonie van het landschap plotseling gestoord: de wilg schoot geen loof meer, de anders zo vrolijke iep ging 'kladden
met een roest de groente van haer' blaên' en de vruchtbomen weigerden nog
ooft ie geven. 1 1 Zo reageren de mythologische bevolking en het gewone landschap meestal tegelijk op een menselijke emotie.
Meestal ziet de dichter juist bij afwezigheid van de geliefde, de hele natuur
treuren: de tuin is dan doods en eenzaam, de weiden liggen dan treurig te
peinzen en hun groen is dan als schimmel; ondertussen maken de bloemen en
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blaren de wolken aan het schreien.12 En wanneer hij, denkend aan zijn liefste,
alleen door de weilanden om Muiden wandelt, ziet hij in een 'cleene kievit
eenich' zijn lotgenoot. Hij kan niet nalaten het vogeltje aan te spreken en
vraagt het diertje of het in zijn eenzaamheid, na het verlies van zijn vriendin,
misschien de blijde bloempjes in het bedauwde veld voor zijn vriendinnen
houdt. 13 En in zijn 'Klaare, wat heeft'er uw hartjen verlept?' spoort hij het
meisje aan tot de liefde en wijst hij haar op de natuur: verliefd speelt immers
de wind op de elzetakken en in het 'leuterigh riet', en als zij niet wil minnen
zal zij de bomen, de bloemen en de zuivere zon doen wenen. 14
De avond en de nacht heeft Hooft, die zo van de zon hield, nooit omwille van
hun eigen bekoorlijkheid bezongen. Het tere gevoel, dat dan over zijn verliefd
hart kwam, heeft hij echter vaker laten uitstromen in enkele stille verzen, die
met een uiterst fijne echo-werking het vallen van de avond en het stille naderen
van de nacht suggereren:
Amaryl de deken sacht
Van de nacht.
Met sijn blaeuwe wolken buijen,
Maeckt de starren sluimerblint
En de wint
Soeckt de maen in sloep te suijen.1B
Zo wacht hij ook op een andere avond, juist wanneer de schemering over het
landschap komt, op zijn geliefde. De fiere pronker Phoebus is kort te voren met
zijn rijk geflonker in zee gedaald. Nu de zon zijn dagtaak heeft beëindigd komt
de wasem stil over het land glijden:
Maar in de duisterheden.
Die koomen zwieren aan.
En met een mist bekleeden
Uw' afgeleide paên.
Zal ik, te mijner beeden.
Twee starren op zien gaan.Ιβ
En het was weer op een avond, toen hij tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch
aan zijn Helionora dacht. Toen wilde hij wel over Maas en Waal, over Linge en
Lek zweven 'Naa de zee genaamt naa 't Zuiden', waar het liefelijk avondrood
het gelaat van zijn geliefde bescheen op het Hoge Huis van Muiden. 1 7
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Het landschapsbeeld in Hoofts herdersspel Granula (1605) verschilt in menig
opzicht van dat uit zijn lyrische gedichten. In dit exotische spel verschijnt geen
Hollandse natuur, verweven met het gemoeds- en liefdeleven van de dichter,
maar een onwerkelijke natuur, die het fantasie-decor moet vormen voor een
even onwerkelijk, geïdealiseerd herdersleven. Het is de wereld van de Italiaanse
pastorale, die in 1605 met dit spel voorgoed haar intrede deed in onze letterkunde.
Toen Hooft omstreeks 1600 in Italië met het artistieke leven in aanraking
kwam, zag hij, dat alles wat zich in de laatste dertig jaar in het schuchtere
noorden nog aarzelend had aangediend, in het land van herkomst een reeds
volkomen verworven bezit was, waarvan men artistiek leefde. De renaissance
had daar reeds een ontwikkeling van enkele eeuwen doorgemaakt en verschillende motieven van de Klassieken en de grote Toscaners Dante, Boccaccio
en Petrarca, naar de behoeften van de tijd, tot grote bloei gebracht. Zo zag
Hooft daar in schilderkunst en literatuur de uitingen van een idyllisch, arcadisch, pastoraal kunstleven.
In 1589 was in Venetië Guarini's beroemde Pastor Fido verschenen. En deze
eerste pastorale tragi-comedie was juist in 1598, het jaar voordat Hooft in
Italië kwam, met veel pracht en praal in Mantua opgevoerd. Dat dit spel ook
tijdens Hoofts verblijf in Italië zich nog in een grote belangstelling mocht verheugen, blijkt wel uit het feit, dat er in 1602 een zeer kostbare uitgave van
verscheen, die toen reeds de twintigste editie was. 1 8 Cuarini had met dit
successtuk Torquato Tasso naar de kroon gestoken. Deze had in 1573 zijn
pastorale Aminta laten verschijnen, maar had daarin weinig aandacht geschonken aan de schoonheid van het land en zich helemaal geconcentreerd op de
verheerlijking van het hofleven. Guerini had zich daarentegen veel meer bezonnen op de behoeften van zijn tijd: hij had de serene arcadische landelijke
sfeer van de grote Sannazaro op het toneel gebracht en was daardoor met één
slag beroemd geworden.
Sannazaro is de hele zestiende eeuw door de grote favoriet van het kunstzinnige Italiaanse publiek geweest. In 1504 was een volledige uitgave van zijn
Arcadia te Napels verschenen en dit werk had sindsdien in Italië de hele zestiende eeuw beheerst.
Jacobo Sannazaro werd in 1448 te Napels geboren. Na de dood van zijn
vader, in 1463, trok zijn moeder zich met haar beide kinderen terug in Santo
Mango, in het liefelijke dal van San Cipriano. De bekoorlijkheid van deze streek
is toen het stramien geworden voor zijn landschapbeschrijving, maar hij modelleerde dit werkelijke landschap naar de natuurschilderingen, die hij vond bij
Vergilius, Ovidius en Theokritos, en bij Dante, Boccaccio en Petrarca.
In dit werk, geschreven in een melodieus proza en doorweven met verzen,
stelt de dichter het voor, alsof hij na een ongelukkige liefde de harde wereld
« M. I. Gerhardt, La Pastorale, diss. Leiden 1950, p. 124.
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is ontvlucht en zijn rust heeft gevonden in een liefelijk Arcadia. Daar heeft hij
zich aangesloten bij de eenvoudige herders, met wie hij het leven deelt in een
bonte afwisseling van jacht en feesten, vrolijkheid en ernst. 19 In de beschrijvingen van dit gedroomde toevluchtsoord laat hij dan literaire herinneringen
en eigen aanschouwing samenvloeien. In zijn idyllische taferelen vermijdt hij
het geweldige en hartstochtelijke, en alles wat zou kunnen mishagen, schokken
of onaangenaam verrassen. Zijn Arcadia ademt een sfeer van tedere frisheid,
waarin het leven onschuldig, gezond en schoon is, waarin de zeden eenvoudig
zijn, de werkzaamheden niet zwaar en de liefdesuitingen terughoudend maar
vol hoop. Terwijl deze arcadische vrede door niets wordt verstoord, waken de
veldgoden over de herders, die muzikaal, bescheiden en hoffelijk zijn en meeleven met verdriet van anderen. Hun gevoelens zijn teer zonder diep te zijn,
hun droefheid is nooit knagend en hun bezigheden zijn altijd aangenaam. 20
Sannazaro's wereld werd zo een onwerkelijke wereld, die in het geheel niet
strookte met de realiteit van het alledaagse herdersleven. Maar het was hem
er ook niet om te doen de werkelijkheid precies te schilderen, hij wilde slechts
een literair werk scheppen. Daarvoor trotseerde hij graag de realiteit. 21 Eigen
waarnemingen en persoonlijke gevoelens hadden voor hem geen literaire waarde
en konden als zodanig niet bijdragen tot het scheppen van een literair-gaaf
kunstwerk. De schrijver kende heel goed de last van de landarbeid en de onaantrekkelijkheid van de echte herders, maar omdat hij op een afstand aristocratisch
kon genieten van dat herdersleven en die landelijke bedrijvigheid, was hij in
staat deze harde werkelijkheid om te scheppen tot een literair spel. Zo kon hij
het thema van de liefde onpersoonlijk en literair-schoon behandelen: de herders
en herderinnen werden ideale geliefden, die — hoewel meditatief van aanleg
— plotseling zeer welsprekend werden wanneer het de liefde betrof.
Het landschap, waarin deze herders en herderinnen met hun vee leven, werd
door een soortgelijke literaire behandeling vanzelf een zuiver pastoraal-literair
landschap. Het is er altijd mooi weer en de natuur is er steeds zacht en riant.
De winter kent men er vrijwel niet en men leeft er bijna zonder uitzondering
in een mooi seizoen, dat weinig bepaald is maar ligt tussen lente en zomer. Bij
voorkeur geniet men de dageraad en zonsondergang; in de middaguren zoekt
men rust en koelte onder het dicht gebladerte van struiken of in de schaduw
van bomen bij een frisse, nooit-ontbrekende beek. De natuur is nooit ruw of
afstotend, maar altijd mild en troostend; daarom laten de herders haar steeds
delen in hun vreugde en droefheid. Soms geeft de menselijke droefheid meer
reliëf aan de sereniteit van het arcadische landschap, soms ook maakt het riante
landschap de droefheid der herders intenser. 22
1» D. H. Smit, Johan van Heemskerck 1597—1656, diss. Utrecht 1933, p. 71—72; B.
Wiese und E. Pércopo, Geschichte der Italienischen Litteratur, Leipzig-Wien 1899, S. 248.
20 M. I. Gerhardt, o.e., p. 99—107.
21 Id. p. 300.
22 Id. p. 294r-97.
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Om nu het literaire cachet van het landschap te verhogen en het anti-realisme
te versterken wendde de schrijver, in navolging van de Klassieken, in ruime mate
de mythologie aan. Aurora vertoont zich 's morgens steeds in haar fraaiste
kleuren, Apollo rijdt iedere morgen uit op zijn zonnewagen en Diana schouwt
's nachts over de aarde; nimfen, saters en faunen bevolken de bossen en Amor
richt zijn pijlen op de harten van herders en herderinnen, die bij ruisende
beken hun gesprekken over de liefde voeren. 2 3
Op deze wijze heeft Sannazaro een schoon stuk literatuur willen geven vol
Vergiliaanse sereniteit en heeft hij persoonlijke gevoelens in dit werk volkomen
ondergeschikt gemaakt aan de literatuur. De elegie en de idylle mengen er hun
stem in om de schoonste herinneringen uit een oude literaire traditie te bezingen. Gevoelens uit een beminde en diep gevoelde oude literatuur heeft hij
herschapen in een nieuwe taal en harmonisch gegroepeerd. Dit is ook het geheim van zijn grote invloed op de latere schrijvers. Dezen gingen niet meer
terug naar de klassieke modellen. Sannazaro was de tussenpersoon geworden
tussen hen en Vergilius. 2 4
Deze natuurlijke onbevangenheid van het landelijke leven heeft ook Hooft
bekoord en daarom koos hij haar, evenals Guarini, tot grondslag voor zijn
Granula. Onbevangenheid en liefde, landelijkheid en zon zijn in deze pastorale
dan ook de steeds terugkerende motieven.
Meteen in de eerste regel van het spel ligt het Italiaans-arcadische landschap
al onder een stralende Italiaanse zon. En het herderinnetje Dorilea getuigt
direct bij haar opkomen, van de warm-trillende atmosfeer die over het landschap
ligt: 'Het vinnich stralen van de Son / Ontschuil jck in 't bosschage'.
Verder in het spel blijkt vooral de morgenzon, die iedere ochtend het leven
wekt, Hooft bijzonder te hebben bekoord. Vandaar ook dat hij de zonsopgang
zelf telkens plechtig inleidt met een feestelijke beschrijving van de dageraad.
Als 's morgens vroeg 'de bruine grijnsen van des hemels vrolyck aenschijn'
in het westen nog niet helemaal zijn weggenomen en het reeds zover is, dat 'het
licht dwerrelt gemengt onder de duisternis', komt de veelbelovende dageraad.
Zij verschijnt dan 'met haer biosende kaeken', 'mit haer versch gevlochten
crans van roosen roodt, en wit', als de 'blosende Uchtent, voorloopster van de
Son, vroemoeder van den dach'. 2 5
Hoofts dageraadbeschrijving heeft in dit spel echter niet alleen betrekking
op de verschijnselen aan de hemel, maar ook op die van de aarde. Bossen,
heuvels en dalen, vogels, bloemen en bijen ontwaken uit de stilte van de nanacht
en maken zich op om de nieuwe zon te begroeten:

23 ld. p. 79.
24 ld. p. 108—09.
25 Gruñida v.v. 1208, 1502, 1513, 1210, 1217—18.
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Moer siedìj 't groene wondt, hoe lustich dat het staet.
Hoordij de vogeltjens die voor den dageraet
Danckbaerder sijnd' ah dOnvernoechelijcke menschen,
De weUecome Son met sang goemorgen wenschen.
Siedij dees heuvels blondt, en het begraesde dal
Met bloempjes veelerley gemarmort overal,
'T wellustige banket van de mischende bijen?
Hoe vrolijck focht het al in dese somer-tijen? 2 β
In de vroege ochtend, wanneer de morgenster Venus nog aan het firmament
staat, zit Granida moederziel alleen in een bedauwd landschap te wachten op
haar Daifilo. Dan zoekt ze, haast vanzelfsprekend in haar eenzaamheid, troost
bij de haar begrijpende natuur en spreekt ze bloemen, bomen, morgenster en
ontwakende vogeltjes aan. Dit is een natuur die volkomen harmonieert met
haar eigen tedere vrouwelijke gevoelens:
Bedauwde bloemkens versch, en ghij bloosende roosen
Die uwen mantel groen nu effen open doet,
Welcoom, en danck dat ghij verquickt mijn ameloosen.
En afgepijnden geest met uwen aesem soet.
Nu biggelt op het gras, en cruidtjens onbetreden.
Mijn laeuwe traentjens die den dauw soo wel gelijckt;
Traentjens niet meer van smart, niet meer van bitterheden.
Moer van een teer gemoedt, dat schier van vreucht beswijckt.
O boomen schaduw-mildt, ootmoedelijck laet doelen
Uw nijgend hooft als ghij 't eerwaerdich aenschijn siet,
Leydstar en Morgenstar met weerlichtende straelen.
Indien mijn blijschap slaept, waerom weckt ghij hem niet?
Vrolijcke vogeltjens, die nu 't begint te daegen.
Met wtgelaeten sang het stille woudt ontrust,
Ghij nachtegael voor heen, vlied wt de bootschap draegen.
Dat hij sich hoest, jck wacht alhier mijn lieve lust.27
Maar met de liefdevolle bewondering voor zon, dageraad en idyllische lente
natuur was Hooft niet tevreden en hij ging reflecteren op de veranderingen,
die het landschap ieder jaar in de lente onderging. Speurend naar de oorzaken
van die plotselinge ommekeer in mens, plant en dier kwam hij tot een soort
liefdesfilosofie van de lentenatuur. Hij meende in de natuur een innerlijke
liefdekracht te ontdekken, die in de lente plotseling naarbuiten brak en de hele

2« Granida v.v. 140—47.
«7 Granida v.v. 1533-^8.
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aarde met alles wat erop en erboven leefde in een liefdegloed zette, die niets of
niemand spaarde:
Daerom in dese tijen.
Schijnt dat de werelt dus blijgeestich opgepronckt
in 't liarte Min gevoeü, en t'eenemael verjongt.
Den Hemel schijnt verlieft; de visschen in de stroomen.
De dieren in het cruidt, 't gevögelt inde bomen.
De Nymphen in het bosch natuiren van de Min.
Dat vogelt]en, dat nu vliecht wt den dennen, in
Den boeckeboom, en schijnt onmogelijck om vermachen.
Dan wt den boeckeboom weer inde myrte-taeken.
En hippelt quelende soo licht soo wilt soo wuft,
Waer 't van Natuir begaeft met menschelijck vernuft.
Het soud seggen ick brand van Min — jck brand van Minnen,
Tjilpende door het woud; moer wel brandt het van binnen.
En singt in sijne tael op Ueffelijcke moet.
Dat het sijn soete lief, sijn lieve lust verstoet.
En luister, juist of sij 't от и te leeren dede,
Antwoort sijn lieve lust; van Minnen brand icke mede.
De Min het al verwint.
Hemel en aerde mindt.2e
Dit liefdevuur was de hele winter door diep in het hart van de aarde be
graven gebleven, maar werd telkens weer gewekt, zodra de lente verliefd de
aarde kwam strelen:
Wanneer het aertrijck van des ruwen Winters plagen.
En sijn ontijdich coudt omhehen wort ontslagen.
Gevoelt sij in hoer hart oprekenen de schier
Heel wtgedoofde crochi van hoer begraven vier;
Door dien de Lenten soet, in sijn verliefde weecken.
Hoer streelt, en ondergaet met minnelijcker treken.
Wanneer dat hij vernieuwt den outsbekenden brandt;
Levende ritseling doorcruipt hoer 't ingewant.29
Met Geeraerdt van Velzen (1613) en Baeto (1617) kwam Hooft weer in de
noordelijke streken, waar het exotische landschap weinig op zijn plaats was.
Voor het eigen landschap heeft hij echter in deze ideeën-stukken ook maar
weinig plaats ingeruimd. Hoewel Hooft de plaats van handeling voor Geeraerdt
28 Granida v.v. 202—20. Hooft kan deze leer gevonden hebben in de aanhef van T. Lucretius Carus' De rerum- natura. Liber I v.v. 1—20, waarin de liefdekracht van Venus in de
lente bezongen wordt.
2» Granida v.v. 697—704.

77

van Velzen heel goed kende, gaf hij slechts namen en enkele vage plaatsaanduidingen. De enige natuurbeschrijving in dit spel is de schildering van een
schitterende, kleurrijke zonsopgang boven de Zuiderzee. En het lijkt wel of hij
speciaal hiervoor de rol van de trompetter op het Muiderslot heeft gecreëerd.
Deze heeft namelijk bijna niets anders te doen dan de komst van de nieuwe
dag aankondigen in een klassiek gekleurd dageraadslied:
De blandeen uchtendt met hoer bloosend roode koeken,
In 't heuchelycke kleedt van dundoek en schariaecken.
Rust toe ten Hemelvaert. Hoer gouden pruyek al ree
In 't silver schittert van de vlacke Zuyder Zee;
En doet de schaduw vocht des duysterheyds
verjaeghen:
Het sweeft een frisschen dauw van roosen om hoer waeghen.
De Sonne volcht het spoor van 's ouden Thitons bruydt.
En steeckt den Hemel al zyn minder ooghen uyt.
In 't Ooste daecht het op. De nacht begint te duyeken.
so
Wie dat ter schildwacht stoet en loet gheen ooghen Ыускеп.
In Baeto neemt Hooft het filosofische thema van de verliefde lentenatuur uit
zijn herdersspel weer op. Zijn natuurbeschouwing in deze wouddonkere Ger
maanse Baeto blijkt dan een aanvulling te zijn op die in de lichte zonovergoten
Italiaanse Granida. In het herdersspel was er vooreerst nauwelijks sprake van de
winter, terwijl in het Germaanse stuk de winter 'met een noorschen moed' zijn
sneeuw en koude hagel uitspuwt:
Over duin, over del, over veld, over vloek
Over bos, over broeck, over den, over dack.
Over zee, over sandt;
En jaeght een' bleeckheit oen 't bestorven Zararfi.31
Vervolgens concretiseerde Hooft de vage liefdesverhouding tussen lente en
natuur, waardoor immers het verborgen liefdesvuur in de aarde gewekt werd.
Nu is het de Germaanse godin van het vuur die in de zachte lentewind haar
zoele adem over de aarde laat strijken:
T'hans neemt ghij (Toverhandt, en doet ontspringen wt
Hun' diepen doffen sloep, de boomen en hel crujdt.
Lover en gras weer winnen 't veldt
En de trotse Rijn van moede swell.
Door het peklen der sneeuw op de berghen vergaerdt.
Door het smelten van 't ijs, dat hem schorste sijn vaerdt;
Des hij stort ongetoomt.
En schuirt de stranden wt waer heen hij stroomt.
ЗП Geeraerdt van Velzen v.v. 1182—91.
31 Baeto v.v. 514—18.
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Door 't speeUieck windelyn Wekleven bijgenaemt
Wt den westen dan met laeuwe blaesiens aêmt,
Minnevieren ghij alomme stoockt:
En de raeuwste harten murruw
kookt.
Des de tierende wolf over soo soete pijn
Set het woudt over end; en de Ыеию de woestijn;
En de walvisch de zee;
En al het kleen ghediert dat volleght mee.
Dan bloeyt en sich
Elx bL·ejsel volghi
U, Godinne, komt
Sonder и de wereld

verheugt al waer een geest in speelt.
het saet, dat sijns gelijck dan teelt.
de dank hieraf.
3Z
waer een graf.

Aan deze 'goedighe godin des vujrs' wordt als dankbetuiging een eenvoudig
brandoffer gebracht, ontstoken door de vonk, uit een vuursteen geslagen. En
daarvoor betreedt de priesteres niet een tempel, die door de cultuur is gebouwd
en opgesmukt met marmeren vloer, beeldhouwwerk en beschilderde wanden,
maar een maagdelijk woud met geheimzinnig-donkere woudgewelven:
Een' levendighe kerck van ongekorven hout,
'T wekk met sijn telgen breed en hemelhoghe
toppen
Het dartebnakend licht bestaet den wegh te stoppen:
En stelt van binnen toe een' aecklijcken dagh.
Die 's menschen hart bestelpt met ootmoed en ontsagh.
Wat marmorsteene vloer oock soud' zich connen roemen
Bij voettappeet van cruidt gespickelt met hoer bloemen?
Wat wanten rijck vermoeit, oft wat
beeldthouwerij
Wat orde van gebouw is sulcke, dat het bij
Een' schaduwrijcke beemd in maejestejt magh haelen?
Al deden por f ir, jasp, en goudt des hemels straelen
Met spiegelgladde glans afstuften, en de Son
Doer, met sijn hel gesight geen oogh op houden kon:
Wat soud het wezen bij de pijlers der bosschaedjen
Zoo reisigh en gekapt met weelighe
pluimaedjen
Van aerdigh vloeyend lof? bij stammen nemmer los
Van klimop gebordujrt op groenfluweelen
mos?
Het kostelijcke koor sal d'ooghen hoest verveelen;
Moer nemmermeer het frisch der scheemrighe
prjeélen.

32 Baeto v.v. 519—38. Zowel het uitschuren van de stranden als het strelende, levenwekkende spel van zefier vindt men in Seneca's Phaedra v.v. 13—16: 'amne maligno radit
harenas'; 'prata iacent / quae rorifera mulcens aura / Zephyrus vernas evocat herbas'.
33 Baeto v.v. 458—81.
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fPelcke' ah ghìj dujsendmael en dujsendmael besiet.
Van dujsendmael aenschouwt op een gestalte niet.
Want waer ghìj opkijckt, oft doer is nieuw groen gesproten:
M
Oft vogel schudt de Ыаеп; oft windt verschiet de looten.
— De menselijke bewogenheid is altijd het thema van Hoofts lyriek en dra
matiek geweest. Dit thema omspeelde hij met zijn poëtische geest en deze schiep
die bewogenheid om tot een veredeld, hoog-menselijk gemoedsleven. De landschapsverschijnselen die Hooft met zijn poëtisch oog waarnam betrok hij in
dit thema, maar niet voordat hij ze door een literaire veredeling had opgevoerd
tot dat hoge menselijke niveau. Op deze wijze werden de natuurverschijnselen
onder zijn pen omgevormd tot een fijn stukje literatuur, waarin natuur en
gevoelsleven in een eenheid verstrengeld lagen. Het Hollandse land, de stralende
morgenzon, de verduisterende avond, dat alles werd op het menselijk plan geheven, zonder dat echter de werkelijkheid verloren ging. Zo blijven de Hollandse
rivieren traag stromen langs els en riet, ze krijgen alleen andere namen en
worden bevolkt met najaden; zo wordt de Zuiderzee 'het Zujder zout' of de zee,
die is 'gebynaamt van het Zuiden', en zo wordt de dichter 's morgens op zijn
slot gewekt door ' 't gevedert gildt' en door de schelle nachtegalen met hun
schelle waterstemmen. S4
De zon — door geen enkele dichter zo bemind als door Hooft 3 5 — wordt de
koninklijke heerser over het aardrijk en ziet zich in de morgen volgens een
koninklijk protocol ingehaald. Dan slaat de vorst des lichts zijn hand aan de
gulden tomen en heft uit zee zijn breedgespreide pruik van levend goud. 3 e In
staatsiekleed treedt dan voor hem uit de kleurige Aurora:
Van purper en van goudt het heerelijk gewaadt.
Dat 's morgens het toonneel des hemels op komt pronken,
'T en is de Zanne niet; maar 't voorspel van haar lonken;
De jeughdt van 't lieve licht, dat in het oost op gaat.37
En daalt 's avonds diezelfde zon als een fiere pronker in de Westerzee, dan
hult hij zich in fijner goud van stralen en verheugt hij het sterfelijk oog meer
dan in de middag, wanneer hij hoog hangt aan de hemel. 38
In de lentenatuur ziet de dichter een weerspiegeling van zijn sterk-levende
erotische verlangens. Omdat hij de allesbeheersende kracht van de liefde in zijn
hart voelt, heeft hij er behoefte aan, deze ook kosmisch weerspiegeld te zien in
de levensdrift van de dieren, bloemen en kruiden van het lente-landschap, waar:

34 Gedichten I p. 204, 152, 202, 244.
35 G. Kalff, Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw, Haarlem 1915,
p. 442.
3β Gedichten I p. 109.
37 ld. p. 263.
38 ld. p. 190, 252.
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In stang, in stroom
In gras, in boom
Τ gedierte dartel spelen;
En 't ongerust
Gevögelt lust
Gevoelen om te queelen.39
In zijn liefdesfilosofie voor de lentenatuur heeft Hooft getoond iets van de
kosmische natuurkrachten te hebben gevoeld. In die beschrijvingen stond hij
werkelijk tegenover een autonome, objectieve natuur, die zelfs zo sterk met
eigen krachten geladen was, dat er geen plaats meer in over bleef voor een
medegevoel met de gewoonlijk allesbeheersende mens. Hier stond de mens niet
meer boven de natuur, maar beheerste de natuur met haar alles-dwingende wet
de mens, die als een gewoon natuurverschijnseltje in de grote kosmos stond.
Buiten deze filosofische bespiegelingen heeft Hooft er nergens blijk van gegeven, de natuur in haar objectieve autonomie te hebben gezien; zelfs niet in
de zeldzame natuurbehandelingen, waarin helemaal geen sprake was van hooggestemd gevoelsleven of liefde. Wanneer hij bijvoorbeeld het dageraadslied zingt,
wordt zijn beschrijving zo gestileerd en met mythologische pronk opgesmukt,
dat de dageraad toch weer op een menselijke wijze als een stralende bruid aan
de hemel verschijnt. En wanneer hij zich ziet geconfronteerd met de woeste
Alpenwereld, die in geen enkel opzicht harmonieert met zijn innerlijk, dan
rekent hij daar kort en zakelijk mee af in enkele vrijwel vernietigende termen.
Als zo'n landschap zonder bevallige schoonheid en liefde voor hem geen literatuur kon worden, had het verder voor zijn gemoedsleven ook geen waarde.
BREDERO
Bredero's landschapbeschrijvingen vertonen zo'n bonte variatie, dat alleen
al hierdoor zijn lijfspreuk 't Kan verkeren zinvol zou zijn geweest.
Als realist'sch Amsterdammer, opgegroeid in het hart van zijn geboortestad,
kende Bredero het oude, middeleeuwse volkslied met woord en rijm misschien
beter dan wie ook. Daarom zong hij de oude, eenvoudige meiliedekens na,
zij het in een meer persoonlijke liefdestoon en met een rijkere ontvankelijkheid
voor de natuur dan de middeleeuwers.
Terwijl hij van deze autochtone liedjes genoot, werd zijn aandacht ook noodzakelijk getrokken door het nieuwe, dat uit het fascinerende zuiden ons land
kwam binnenstromen. Daarmee maakte hij voor het eerst kennis als schildersleerling bij de Zuidnederlander Francesco Badens, die zelf 'in de Italiaansche
manier' bijbelse geschiedenis, mythologie en pastorale schilderde. Bredero
voelde zich echter meer tot letterkundige arbeid getrokken; hij verliet Badens'

S» ld. p. 106; stang = poel.
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atelier en ging zich verdiepen in de Spaanse Amadisroman, die in een Nederlandse bewerking naar het Frans in 1602 was verschenen onder de titel Palmerijn van Olijve. In deze roman ging toen ook de literaire pastorale wereld van
het zuiden voor hem open.
Met het officiële letterkundige leven van zijn dagen heeft Bredero zich eveneens vertrouwd gemaakt. Dit vond hij vlak naast zijn huis in de Eglentier, de
Amsterdamse Kamer, waarvan hij in 1613 lid werd. Van deze Amsterdamse
renaissancekring heeft hij veel geleerd, vooral van de paar jaar oudere Hooft.
Maar ook heeft hij er zijn offer aan de mode-literatuur van zijn dagen moeten
brengen. En misschien vaak contrecoeur! Want hij was en bleef Hollander.
Als zodanig heeft hij zich altijd het beste thuis gevoeld in zijn Hollandse
geboortestad en in de Hollandse omgeving van Amsterdam. Wanneer hij zich
daar bevond in het woelige stadsleven, in de nachtelijke straatjes of buiten de
stad in de ruime vlakten met hun water, dijken en polders, vergat hij zijn pastorales en brede alexandrijnen vol renaissance-pronk.
Een enkele keer toont hij zich zelfs de degelijke, vrome Hollander, die in de
natuur contempleert over God als Schepper van het heelal.
— Zo ontstond bij Bredero een rijke gevarieerdheid aan landschappen, die
afwisselend pastoraal, pronkerig, naïef-middeleeuws, reëel en stichtelijk waren.
Het pastorale landschap, dat in Hoofts herdersspel van 1605 zijn intrede
deed in onze literatuur, komt bij Bredero terug in diens Palmerijndrama's
Rodderick ende Alphonsus van 1611 en Stommen Ridder van 1618.
Wanneer in het eerste stuk prinses Elisabeth haar woord heeft gegeven aan
Rodderick, reist zij vóór haar huwelijk naar haar ouders. Onderweg neemt zij
een ogenblik rust op een schaduwrijke plaats; dan verlangt zij ernaar, met
haar geliefde — die helaas afwezig is — het landschap te genieten, dat zij voor
zich ziet. Haar bewondering uit zij in een heldere, pastorale zang, die met zijn
idyllische natuurverheerlijking scherp contrasteert met het direct daarop volgende woeste tafereel van haar gevangenneming door Moorse rovers. Zich niet
bewust van het naderende gevaar zingt zij onbezorgd haar liefelijke pastorale:
Ach Roderick! waart ghy hier.
By my die lusten raapt,
In 't gheen туп oogh begaapt.
Dewijl ghy vaack'righ slaapt.
De Schaapjes sabb'rend knabb'len
Het groene Grasjen of.
Die met haar woeleruT drabb'Un
BewoL·кen hun in 't stof:
BeswadfTren 'tlustigh Lof:
Want siet de dorre Hey
Is Stuyf-zandt en droogh kley
Vol steentjens veelderley ...
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Seer soet laat hem hier hooren
'tVogheU ghetierelier :
Hoe lieff'lijck riecht den Dooren,
Ghehouw'lijckt aan den Lier,
Vermaaghd' met d'Eglentier,
Die nu op ,tschoonste bloeydt.
En so langh jeughdich
groeyt.
Tot hy sijn sehen snoeyt.
De magre Geytjes dringken
Het sap uyt het gheknauw,
Haar dorstighe
Suyghelingen
Liehen van 't Gras den Dauw,
Haar armoed' maaht haar
gauw...
Behalven dese lusten,
Sie ick een Herder stouwt.
By sijn Lief lodd'rend rusten.
Die hy met vreught
bedouwt.1
Een ander echt pastoraal landschap je gaf Bredero aan het begin van zijn
Stommen Ridder. Daar zingt weer een prinses, nu over het geluk van het onbedorven landelijke leven. Het landschap is weer volkomen arcadisch met een
ochtendzonnetje, bergen, vergezichten, vogeltjes, schaapjes en het onontbeerlijke
herdertje:
, „
, . . , , .
t bonnetje steeckt zyn hoof jen op.
En beslaet der Berghen top
Met zijn lichjes; Wat ghesichjes.
Wat verschietjes vert en flaeuw
Dommelter tusschen 't graeuw en bfoeuw?
't Vochtighe boomtje blincht verciert.
't Vrolijch vinchje tiereliert
Op zijn tachjes, wilt en mackjes.
En weer strachjes op een oer,
Hippeltet met zijn
wederpaer...
't Herdertje met zijn wollich Vee,
Schrok op 't volckje vande stee,
Daer zijn hnaepjes, van zijn schaepjes,
In zijn slaepjes sacht en stil,
Wülich voldoen haers Heeren wil.2
1 Werken van G. A. Bredero: Dramatische Werken. Deel I. Uitgeg. door J. A. N. Knuttel,
A'dam 1921, p. 75—77 v.v. 2123—34, 2151—63, 2167—70.
2 Dram. W. I p. 198 v.v. 37--І6, 57—61.
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Hoewel deze beide pastorale landschapjes onder dezelfde zuidelijke zon liggen
en dezelfde arcadische atmosfeer ademen ab die van Hooft, blijven ze toch
scherper in het geheugen geprent dan die uit Hoofts pastorale. En dit danken
ze hoofdzakelijk aan de schildersvisie van de dichter. De schilder Bredero kon
niet volstaan met een louter literair landschap, waarin zich bovendien een
onzichtbaar gemoedsleven mengde. Hij wilde zijn natuurruimten laten zien,
horen en ruiken; daarom streefde hij ernaar, ze juist in hun objectieve pastorale
verschijningsvormen te tekenen. Daardoor werden ze levendiger en schilderachtiger dan die van Hooft: behalve met bloemen en vogels stoffeerde Bredero
ze met vrolijk pastoraal leven. In het eerste schetsje happen en snappen de
schapen en geiten zenuwachtig-vlug, zowel in het groene gras als in de dorre
hei, waar zand en droge klei rondstuiven; daar spreiden meidoorn en wilde
roos hun geuren in het rond en zingen de vogels over het landschap heen. Er
zijn geen bergen en het zou overal kunnen zijn. Ook in Holland. In het tweede
schilderijtje zorgt niet zozeer de stoffering als het landschap zelf voor de ruimtewerking. Hier komt het altijd welkome renaissance-zonnetje in de morgen boven
de bergen uitkijken en schept een nieuwe morgenwereld tussen de wazige verschieten. Vlakbij glinstert het boompje in de parels van de dauw en dansen de
vogeltjes in de takken, als vlugge noten op een notenbalk. En in beide schetsjes
zorgt het herdertje uiteindelijk voor een vriendelijke afsluiting van de idyllen.
Het vriendelijke zonnetje, dat in deze laatste pastorale zang zo welwillend
zijn hoofdje opstak, wordt in Bredero's zware alexandrijnen de klassieke gouden
Phoebus, die 's morgens de paardenmennende Aurora met haar rode en witte
rozen op de voet volgt, in de lente een nieuwe krachtige jeugd schenkt aan bos
en veld, en 's avonds zijn eigen afgesloofde rossen achter donkere wolkengordijnen en hoge bergen te ruste jaagt.
Al is in deze pronkerige renaissance-beschrijvingen, die met hun lange versregels uitwaaieren als brede kleurige vlaggen, Hoofts invloed onmiskenbaar,
toch vertonen ze bijna stuk voor stuk eigen trekken, waarin de schilder of de
natuurgevoelige, nachtelijke wandelaar telkens even de renaissance-literator
opzij komt dringen. In de Aurora- en zonbeschrijvingen is hij het minst origineel, al laat hij daarin soms het morgenrood op torens en klippen glanzen en
de zon schitteren op de torenspitsen. Maar in enkele avondbeschrijvingen weet
hij op een druk mythologisch spel aan de avondhemel, een werkelijke avondimpressie te laten volgen, die in enkele slotverzen een kosmische stilte oproept.
De Aurora wordt door de renaissance-dichters meestal beschreven in een
tijdaanduidende functie. Zo verschijnt in Rodderick ende Alphonsus onmiddellijk na een komische scène tussen Griet en Haan plotseling Rodderick ten
tonele. Deze barst dan in zo'n uitbundig pathos los, dat Bredero hier zelfs de
indruk wekt, zelf te spotten met zijn klassieke beschrijving:
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Soo haast het Morghen-roodt het bfoauw Gheberght beschijnt.
En dat de Zilv're Dauw voor (TGoude Son verdwijnt:
Ja dat de Velden haar met weer-schijn Groen bekleden,
Soo lust mijn jeughdigh hert sich buyten te vertreden.3
Serieuzer schijnt hij te zijn in een Sonnet waarin hij klaagt, dat de morgen
hem al zijn liefdesdromen komt ontstelen. Aurora pikt, ab een kuiken het ei,
de nieuwe dag aan, rukt met haar paarden uit, ontplooit haar rood-witte rozenstandaard en beglanst de torens en klippen:
Van dat Aurora vroech den doch begint te kippen
En toomt haar Paarden woest met teughei en ghebit
En viert hoer Standaart uyt, van Rosen root en wit.
De Torens schoon vernist en schittert op de Clippen,
Dan schijndy, O mijn Lief! my crachtich te ontslippen. *
In bruiloftsdichten moest Bredero wel de officiële, onpersoonlijke toon aanslaan. En dan zijn het ook weer de klassieke hemelpaarden en -rozen, waarmee hij de pasgehuwden aanzegt na de feestnacht eindelijk het huwelijksbed
op te zoeken:
Siet daar Aurora zelfs, bedoven inde Rosen,
Stuyft uyt het pluymich bed en loet den liefdelosen
Ту ton; sy spant de roode Paarden in:
Siet daer vrou Venus Koets met Anteras en Min
Die in het Bruylofts bed и comste gaen
verbeyden.5
De zon met zijn allesvermogende kracht heeft Bredero verheerlijkt in zijn
Apollo, Den Voor-sangher der Musen, spreeckt tot de Nederlandsche Jonck·
heydt. Hierin heerst de zon als een jonge lentevorst van vuur en licht onbeperkt
over het aardrijk met zijn bloemen en kruiden, bergen en velden. Maar de
overdadige beschrijving oefent toch geen dwingende kracht uit, omdat ze de
plastische spanning mist. Het blijft bij een etaleren van vormschoonheid en
mythologie. En omdat dit Bredero's sterkste kant nooit is geweest, vallen zulke
verzen bij hem steeds pronkerig uit:
Den jeuchlijcken Vier-vorst der geluck-saTger salen
Ben ick! 'en (Topper-Prins der heugelijcker stralen.
Die 's aardrijcx boesem stooft en streelt daer soetjens uyt
Die weelderige jeucht van bhemen en van kruyt:
Wiens geylle dart'le tier de velden en Revieren*
Met Zovers en met Zoo/ van groene franje eieren.
3 Drom. Г . I p. 28 v.v. 545-^18.
* Werken van G. A. Bredero: Liederen en Gedichten. Proza. Uitgeg. door J. A. N. Knuttel,
A'dam 1929, p. 244.
S Lied. en Ged. p. 325.
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Der boomen kruynen en het smoort der bergen hooch.
Dat kruyf ich schoon met ЪЫап en netse vande looch
Des frisschen uchtens-dauws versulleverde droppen:
Het welck met weerschijn ciert haer ruyge groene noppen.
Ick ben 't die 's morgens vroeg verdrijf het droeve swerek
En toon mijn glans-ryck hooft de spitsen vande kerek.
Doch loop te post voor uyt den heeten lieve-loosen
Aurora dicht besnvwt van wit en roode roosen.6
Met de avond en de nacht schijnt Bredero meer vertrouwd te zijn geweest
dan met de Aurora en de stralende zon. Hij getuigt immers van zichzelf: 'Want
mijn gewoonlijckhede / Was inde nacht, heel laet / Te wand'len by der straet'. 7
Dit was voor hem de tijd van de liefde. Avond en nacht waren voor hem zo
innig met de liefde verbonden, dat hij geen avond- of nachtbeschrijving gegeven
heeft zonder de liefde erin te betrekken.
Zo verlangt in Griane (1612) prins Florendus tegen de avond naar het uur
van de geheime samenkomst met zijn geliefde prinses. Zijn verlangen naar haar
is zo sterk, dat hij de avondzon begint aan te sporen, zich met zijn gespan wat
sneller achter de bergen terug te trekken. In dezelfde hoogdravende woorden,
waarin Hooft gewoon was de fiere pronker toe te spreken, laat Bredero de prins
zich richten tot de reeds ondergaande zon:
A y goude Phebe deckt doch 't schitterend' glantzich hooft,
U noeste paarden woest zyn moedt en afgheshoft:
Hoe? moeghdy met и sweep и jacht noch L·ngher terghen?
Begraaft и helder licht eens achter (Thooghe berghen.
Gunt het gevoghelt rust, de dieren mat vermoeyt.
Haar hove таске leen met koelte fris
besproeyt...
Bekleedt de blaeuwe lucht met graauwe-wolck-gardynen.8
Een van zijn bruiloftsdichten opent hij op de meest onpersoonlijke wijze met
de beschrijving van een klassieke zonsondergang, die in het begin zo kunst
matig is, dat uitingen van eigen ervaring daarin geen plaats kunnen vinden. De
beschrijving begint met een rumoerig-zenuwachtig verslag van een drukke,
mythologisch-gekleurde avondval, waarbij het lange tijd duurt, voordat aan de
lucht en op aarde alles rust gevonden heeft. Maar na dit vermoeiend verslag
doen de laatste regels weldadig aan. Die suggereren namelijk werkelijk de
liefelijke, onbezorgde stemming van een maannacht. De maan blijkt zich niets
te hebben aangetrokken van al de drukte om haar heen. Ze was verliefd en
wenste door niets of niemand in haar beschouwingen te worden gestoord:

• Lied. en Ged. p. 400. * Revieren = landouwen.
7 Lied. en Ged. p. 12.
8 Dram. W. I p. 108 v.v. 95—100, 106.
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De goude Son vertrock, от van 't ghe-ren te rusten.
De schaduw werde groot, want, siet, den avont viel;
Het Purper-root verschoot, den droom-God yling susten
Al juyterend in sloep. Des Wint-heers woeste siel
Die sweem, hy valt, hy vat en knelt syn sack met winden.
Tot datse tocht noch storm, moer swoele suchtjens snoof:
Voort kwam de swarte nacht de open locht verblinden.
Vermits sy 't bruyne kleet voor al de Wohken schoof.
Doen gaven sich in rust 't ghevogelt en de dieren.
De redelycke mensch en 't onvernufte vee.
De hard-geschubde vis, de raesende rivieren,
Jae selfs den grooten Al was in syn legher-stee.
Moer de verliefde Maen, versehchapt met hoer sterren.
Die nam dees schoenen tydt, so wel gheleghen, waer,
Sy scheen hoer bhode lief, Endimeon, te serren.
Om dat hy soude eens verneuckelen met hoer. 9
Veel rustiger dan deze drukke avondval is een nachtbeschrijving uit Griane,
waarachter ook zeker eigen ervaring schuil gaat. In de nachtelijke stilte wachten
Griane en haar voedster Lerinde op de uitverkorene van Grianes hart. Lerinde
spoort het meisje aan, de schoonste tijd voor de liefde niet onbenut voorbij te
laten gaan, en wijst haar op de stemming, gewekt door stilte en rust:
Griane 'tis и best, ghebruyckt и ionge ieucht,
Siet hier de schoonste tijdt, die g'immer wenschen meucht.
De Deecken vande Nacht heeft al de lucht
betrocken...
De Maan haar gaat от и in duyster-wolck bewarren
Sy sent и lief het licht der tintellende Starren,
Het Pluym-Gedierte droomt, nu weydt sich 'tschuwe Vee.
Hoort deynings plassen zoet, nabootsende de Zee.
De vruchtbaar Aarde ruwt, 'tschynt dat de Winden
slapen...
Het is gants kalm en stil, het weder leydt en luystert.
De daagsche Arrebeydt die sit nu vast
gekluystert.le
Wanneer Bredero zelf nachtelijke wandelingen door de Amsterdamse straatjes
maakt en op zijn eenzame dooltochten door de stille stad boven de daken der
huizen de wolken langs de klare maan ziet drijven, leeft er in zijn verliefde
hart steeds de hoop een meisje te ontmoeten, dat hij naar huis zal mogen ge
leiden. In die verliefde stemming heeft hij Desportes' nachtelijke minneklacht
O nuit, jalouse nuit goed begrepen en dit fraaie gedicht gevoelig vertaald. —
De dichter is hierin op het liefdespad, maar omdat er nog zoveel volk op straat
is, vreest hij in de maanlichte nacht te worden gezien, wanneer hij bij zijn lief
• Lied. en Ged. p. 343.
Dram. W. I p. 113 v.v. 279—82, 285-β9> 293—94.
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zal binnensluipen. In de tweede strofe klaagt hij dan verwijtend tot de nacht:
Eylacy 'k had ghehoopt dat ghy soudt overkomen
Met doncker verwigh kleedt en swerte grijns vermomt,
Maer ah een somer dagh hebt ghy mijn hoop genomen
Door и ghesterden sleep, daer ghy meed1 overkomt.11
Hoofts invloed beperkte zich niet tot pralende beschrijvingen van een zons
opgang en de verheerlijking van een allesvermogende kracht van de vurig
stralende zon. Ook zijn filosofie over de universele macht van de liefdekracht
in de ontluikende lentenatuur èn zijn gevoel voor de wederzijdse betrekking
tussen het minnende hart en de natuur zijn bij Bredero terug te vinden.
Zo bezingt hij in hoogdravende verzen de allesdoordringende kracht van de
liefde in de lente in Het daghet uyt den oosten, waarin de Joffer Margriet
spreekt tot die 'hoogh-vermogen Min'. Zij spreekt haar aan als de grote macht:
Die met ontsach en vrees' heerschapt en kunt bestieren
Den breydeloosen drift van wilde, woeste dieren...
De slechte Schaepjens en de vette meüick beesten.
Die sijn и onderdoen; wat maecksel of wat geesten
Dat vliegen oen de Lucht, of swemmen mach in Zee,
Ja (TEllementen selfs, en 't onderaerdtse Vee
Die volghen и gebien . . .
Krachtighe Lente, die de grijse witte hairen
Des kalen winters plockt; ghy, die teeldt alle jaren
De jeuchelijcke May met heyl-kruyt, vroech gewas.
Met lof en lovertjens en schoon versulvert gras,
't Welck ghy met varsehen douw des achtens doet bedyen;
Doch hoest verandert door verwisseling van Tyen
Der Bomen vier-kleen*, en hoer bloeyende gestalt
Van Hoosend' bloeysem op een korte stondt vervalt.
Siet, de stock-stille windt van 't laeuw en luwe zuyen
En houd niet Ы^ег stal, maer raest en bloest by buyen.12
Ook Hoofts leer over het meeleven van de natuur met het minnend hart is
Bredero niet vreemd geweest. Wanneer bijvoorbeeld in Griane het ontvluchtingsplan van de beide geliefden is mislukt, zoekt de teleurgestelde prins troost
bij stroomgodinnen, wolken en winden, daar bergen, bossen en beemden hem
schijnbaar hebben verlaten. Met een duidelijke reminiscentie aan Hooft begint
zijn klacht als volgt:

11 Lied. en Ged. p. 155. Van dit gedicht vindt men ook een bewerking in de Nederduytschen Helicon op p. 324—26 onder de titel Nacht-Minne-Macht.
18
Dram. Г. II p. 398 v.v. 27, 29—30, 41—45, 49—58. *Vier-kleen = feestkleren.
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Op bobben uyt de grondt ghy gladde Meereminnen,
Nu lobbert, baakert и beslijmt en glib'rich lyf:
Ay! nueryd, speelt, en singt, met bly-geestighe sinnen,
U Minne-duentjes soet ту tot een tyt-verdryf.
Helas! De Bosschen groen, de Bergen, Wouden, Beemden,
Doorgroeyt met wilt ghewas, seer duyster-dicht en ruych:
(Als ick ту na ghewoont van ivohk ga vervreemden)
Bauwen туп klachten na met schaterend ghejuych.
Het driftigh swerrech en de dunne lichte winden.
Dat zyn de posten van туп ballingh droeve hart.
Woord-voerders van туп min, gaat klaacht an туп beminde
De Ыуае bootschap van туп onghemeene smart.13
Een mengeling van hoofse renaissance-zwier en eigen natuuraanschouwing
vinden we in Bredero's bekende Adieu-Liedt. Staande aan de IJ-kant ziet hij
het schip na, dat zijn beminde meevoert over zee. Vol hoofse eerbied en zorg
voor het meisje — misschien Margriete Keyser, een Hoornse magistraate
dochter — ziet hij de onrustig deinende golven heenglijden langs het schip dat
in de verte verdwijnt, omglansd door de gouden stralen van de zon, die telkens
door de wolken heen breekt. Het grote gevoel dat hem dan bezielt laat hij op
dat ogenblik harmonisch tot uitdrukking komen in de zwierige renaissanceverzen waarmee hij het zeegezicht evoceert:
O ghy weeldighe vloeden,
Brootdroncken, licht en neetlich vol beroeren.
Wilt met dit buyich woeden
Des noorden wints geen strijt noch oorlog voeren;
O Zuyer Zee
Van liever lee
Laat doch и rugh doorsnyen;
Wat sy door seylen.
Sal weer sonder verdeylen
'tSamen vlyen.
De Son met goude Stralen,
Brack met ghewelt door blauwe Wohken henen.
De Winden my ontstaelen
Het Schip en lijf, die allenghs vast
verdwenen.14
Pralende woorden vermijdt Bredero bewust, zodra hij uitdrukking wil geven
aan de intimiteit van zijn persoonlijk liefdegevoel. De spelers in zijn drama's
mochten hun liefdesverdriet pathetisch uiten en hij zelf mocht in zijn gracieuze
13 Dram. W. I p. 137 v.v. 1062—73.
14 Lied. en Ged. p. 236—37.
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serenades en liedjes over thuisgeleiden en avondbezoeken de maan en sterren
toespreken, maar dan behandelde hij daarin eerder het algemene thema van
de liefde dan eigen persoonlijk liefdesverdriet. Wanneer hij zijn eigen hart uit
stort, gelooft hij niet meer in mythologische stroomgodinnen, luisterende bergen
en wouden, aandachtige winden en vogels. Dan laat zijn hele omgeving alle
opsmuk vallen en wordt zichzelf. Toen bijvoorbeeld bleek, dat zijn Margriete
voor hem verloren was, verwerkte hij zijn liefdesverdriet door eenzaam rond te
dolen in sneeuw en hagelbuien bij het Muiderslot;
Vaart wel, vaart wel Joffrouwe
lek dool op 't Lant by 't hooghe Huys te Muyen.
Mijn Liefd' sal niet verkouwen
Al host de Wint stormwinden,
Haghelbuyen,
Ja vloeken grijs,
Jaght Sneeu en Ys
Smelt voor туп vier met schande.
Kunt ghij niet rusten,
Soo denckt onder и lusten
Op
Garbrande.15
Bredero was in zijn hart naïef-oprecht, hij was eenvoudig en innig en had
een afkeer van vertoon. l e Daarom zocht hij in zijn liederen ook graag aansluiting bij de eenvoudige laat-middeleeuwse liedjes, die met hun middeleeuwse
zangwijsjes nog volop onder het volk leefden. In deze liederen mengelt de
traditionele sfeer der oude meiliederen zich met een vernieuwde scherpe waarneming van de reële natuur, die steeds innig op het gemoedsleven van de mens
is betrokken.
Hoezeer Bredero in dit soort liederen zichzelf was, blijkt duidelijk uit een
van zijn oudste liederen, dat nog van voor 1608 dateert en beslissend is voor
zijn natuurwaarneming. Hij schept erin een tegenstelling tussen een stadse joffer
die hem afwijst en de Mei-maagd die hem verschijnt met de uitnodiging, in de
lusthof van haar vrije natuur alles te gaan genieten, wat zich daar aan zijn schildersoog voordoet.
Nieuw Liedt
Stemme: Daer ick lach en sliep, in een prieel van bloemen. Etc.
Vart buyten 't vohk alleene,
Beweech ick, door туп weenen.
De koude harde steenen
Deur mijn liefs onghenade:
Ay Goon ghy kent verleene
Ons hulp eer wijt meene.
Want туп is daer verscheene
15 Lied. en Ged. p. 251—53.
ie Lied. en Ged. , Inleiding p. LXVII.
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Een Maacht in groen ghewade,
Bly-gheestich, schoon en licht,
Behaaghelijck voor 't ghesicht.
Een lief, een levendich wicht,
Soo tengher, snocker* en spicht.
Haer braef, dierbaer cieraden
Waren verciert met bladen.
Maar 't schijnt sy was beladen
Met my en heeft туп heuslijck
opghericL·,
Sprach: и lief die duyt ten quaden
U klachten en weldaden.
Ick ghebiese и te versmaden,
Vergeetse in туп lusthof vol en dicht.
Ick sach и worstelen en strijen
Tegen 't broot-droncken vrijen,
Ick kreech terstont meelijen.
Recht so ghy 't hier siet blijeken;
Gaet и nu wat verblijen,
Ghy meucht varen en rijen,
Besient oen alle sijen.
Hier is ghenoech te kijeken,
Kijckt hier of darrewaert,
Siet wie daer rijdt of voert,
Siet die Koe en dat Paardt,
Siet wat hem openbaart.
Kijckt, elck by sijns ghelijcke,
Daer gaet een paertjen
strijeken.
Die willen de Son ontwijeken
In туп groen duyster verholen
boomgaart.
Siet hier lantschappe rijeke.
Costéele, huyse, dijeke.
Loet haer t'uys sitten prijeken.
Die haer jonst soo kostelijck hout in waart.
Ick stelt al in и handen,
Bosschen, wouden en landen.
Mijn wateren en stranden.
Voorts alle туп vermogen.
Gheniet ghy 't ghenot vanden
Beemt, Boomen, Duynen, Sanden,
Maar ay, wat duysent schänden.
Mijn tijt is haest vervloghen.
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Weest гоЩск Ыу, mijn Heer
Boet danckbaar туп begheer:
Adieu ick neem туп keer,
lek koom noch wel eens weer.
Nu werd ick и ontoghen,
Besietet, 't is geen hgen,
Ick heb и noyt bedroghen,
Ghelooft ту dan des te seeckerder of meer:
Nu vlie ick uyt и ooghen.
Adieu en wilt и poghen
Verheffen, roemen, booghen,
Verbreyt vry over al de Mey hoer eer.
Princes tot allen stonden
Blijf ick aan и verbonden.
Om dat ghy туп moer jonde
Dat ick naar lust vermeije,
Ick sal met sanghbaer monde
U lof en prijs verconde.
Waer toe hielt ghy ghewonden
Mijn ooghen alle beije?
Dies 't hart verwondert stoet
En vraacht de sinnen roet.
Die houwent niet voor quaet.
Dat ick dees hooghe doet
Een yder gaa verbreyen
En roet van de min te scheyen:
Nu loet ickse pruylen en schreijen
Die туп eerst verachtelijck heeft ghehaat.
De boomen schudden en weyen,
Sy swieren, swerlen, sweyen
En gaet (Toerde bespreyen
Met dorre blaaden, nu ghy ons verlaet. "
Dit jeugdlied is voor Bredero's inspiratief beginsel inzake natuurbeschrij
ving even kenmerkend ab de Amo-schets dat was voor Hoofts natuur-observa
tie. Bredero verkiest uiteindelijk de vrije natuur-ruimte boven de stad met haar
hooghartige geliefden: de liefde wijkt voor de scherpe waarneming van de
Hollandse natuur. Plaatsbepalingen en aanwijzende voornaamwoorden geven
de objecten scherp te zien in hun concreetheid: het wemelt van woorden ab
'hier' en 'daar'; een koe en een paard worden in hun individuele aanwezigheid

17 Lied. en Ged. p. 10—11. * snooker = »lank.
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met de vinger aangewezen; de Hollandse werkelijkheid is vertegenwoordigd
in dijken, duinen en stranden. De dichter wil de genoten natuur trouw blijven,
ook wanneer ze haar lentetooi verliest en de herfststormen zich laten gelden.
Hoe hij haar herfstsfeer moest verwoorden, wist hij nog niet: voor het genieten
van de herfst waren in Bredero's tijd nog geen spelregels voorhanden.
Onder Bredero's oudste liederen vinden we nog een Liedeken op de mei, dat
volgens hetzelfde klankvolle rijmschema als het vorige lied is gedicht. Uit het
rijm en de aanspreking van de Mei als de vermaarde prinses spreekt de rederijkersinvloed, maar de scherpe tekening van de lentenatuur met haar nieuwe,
grazige weiden en groene bossen herinnert aan Spiegel, en het frisse, reële
jachttafereel roept menig landelijk, bedrijvig tafereeltje van Vondel voor de
geest:
De lieve, waerde, soete Mey
Die toont hoer vruchten menigerley
En pronckt hoer op so hups en /rey,
In 't lieflyck groen gekleed.
Mijn oogke dien ick vluchtigh drey.
Sien uyt de hard1 en schrale cley
Een grasigh, groeysaem, vette wey.
Daar 't hong'rich vee van eet.
Het dorre Bos
Seer haestelijck begos
En schielijck bewos
Vol bladeren en Mos
Wt <Fa¡erde koud.
Dies 't waerde Wout
Is duyster van 't beblaerde hout.
Dat sich soo wild
verspreedt...
Langs 't waterigh moras en poel.
Onder de frissche schaduw koel,
Ontvluchtmen Son en hette swoel.
Die 's somers vinnigh
steeckt...
Ey siet, hoe 't vrolijck versch gewas
Van 't dierbaer kruyt, schoon bloemen, gras.
En hoord der honden fel ghebas
Vervolghent inde vlucht
't Wilde Zwijn, 't Hart, of Das;
Hoe slingert de Jagher met zijn tas.
En 't water schijnt ah spiegeLglas
De mensch, 't geboomt' en lucht.
Ey siet toch, siet,
Hoe daer de wey-man schiet.
93

De visscher vanghi
De hanghelaer heeft
De valckenier
Met balcken hier,
Ey siet, hoe dat zijn
Die voghels hoogh

niet.
yet.

schlucke dier
bespiet.le

Uiteindelijk voelde de schilder-dichter Bredero zich het beste thuis bij het
Amsterdamse volksleven en in het Hollandse landschap. En wat hij schreef van
zijn Spaanschen Brabander moet hem wel uit het hart zijn gegrepen:
Hier hebdy maar een slecht gherym
Dat niet en riecht na Grieksche tijm
Noch Roomsch gewas, maar na 't gebhemt
Van Hoüant fcleyn, doch wijt beroemt;
Al heeftet gheen uytheemsche geur,
't Is Amsterdam, daar gatet veur.
Daarom kijkt hij, waar het maar even kan, in zijn landschapbeschrijving
steeds met een Hollands oog op een Hollandse werkelijkheid. Soms kruipt het
bloed zelfs waar het niet gaan kan. Zo uit hij bijvoorbeeld in zijn uitheemse
Griane zijn liefde voor het Hollandse landschap in de regels, waarin de prinses
zegt, dat ze haar beminde 's avonds in haar hof zal opwachten :
bij de vervallen muur.
Van waar ick aht mijn lust, seer lustich kan anschouwen
Het vlacke platte landt, en die flauwe Lans-douwen.1β
Volkomen Hollands en eindelijk eens duidelijk gelokaliseerd is het landschap
in de Klucht vande Koe. Hier slenteren de dief en de boer 's morgens over de
Amsteldijk tussen Ouderkerk en Amsterdam. Om de aandacht van de boer af
te leiden van de koe, geeft Gijsje een beschouwing over het Amstellandschap :
Hoe vreemd loopt dese dijck, wat seylt hier mennige schuyl,
Hoe voeren dese witte-broods Keyeren met heur Jachten uyt,
Hoe heerlijck doet hem de stad op, met al die nieuwe huysen!
Dit hiele Ыпаі, hoor ick, wert gehouwen met dyeken en met sluysen;
'i Is wongder, niet waer? hoe fray sietmen de Zuyer-kerk,
Met die witte steenen tooren; 't is wel een treflijck werk!
Hoe flickert de Son met weer-lichtens geschimmer
Op die verglaasde daken en op dat nuw getimmer! *·

18 Lied. en Ged. p. 20—21.
1» Dram. W. I p. 110 v.v. 168—69; jlauw = wazig.
20 Dram. W. I p. 294 v.v. 419—26.
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In Moortje komen ook een paar korte lokalisaties voor. Wanneer bijvoorbeeld
vader Lambert zich verveelt, gaat hij over 'het voetwechje langes het platte
Amsteldijckje' een wandeling maken naar zijn boomgaard bij het Reguliershofje.
Daar ziet hij dan op de winterse Amstel en slootjes jongens en meisjes schaatsen.
Het was de oude man blijkbaar te druk:
Wat was daar en gedoen, en geraas, en gescherm ?
Myn ooghen schemerde, wat quam doer en geswerm.21
En het zal wel weer dezelfde Amsteldijk zijn geweest, waarover Bredero zelf
eens wandelde op een Sint-Jansdag, die toevallig op zondag viel. Omdat de
koetsiers hem teveel geld vroegen, ging hij wandelen. En, zo zegt hij,
lek wandelde met lusten,
En gingh myn selven rusten
In 't groen gheschilderd veld.
De gladde poerden renden
Langhes de harde slijck,

De Voerluy diese menden
Klatterden vreesselijck.
De dorre drooghe dijck
Die was besaeyt met Menschen,
lek sack het al na wenschen
In mijn begraselt rijek.22

Tenslotte wilde Bredero in de natuur ook meer zien dan een gracieus spel van
land, licht en lucht. Evenals Spiegel kon ook hij dieper kijken en leerde hij
uit de natuur de les der vergankelijkheid van alles en zag hij er een heenwijzen
naar God in. In de Stommen Ridder merkte hij op:
Gheen dinghetjes zoo slecht zoo teer.
Of sy gheven ons een her.
Wilt moer merchen op de wereken
Vande Goden wonderbaer.
Niet en vindy sonder hoer.
. . . aenschout de schoone bloemen.
Voorbeelden vanden mensch, hoe lustich datse staen,
Hoe onseker, hoe kort sy weer ter aerden gaen.2S
En in een Aendachtigh Liedt dankt hij God voor zijn bestaan en voor de
schepping. Dan vervolgt hij:
Slae ick mijn oogen op
Ten Hemel inden top,
V Son schittert van verre
Des daeghs, maer inde nacht
Soo drijft de Maen hoer pracht
Met goud en silv're Sterren.
21 Dram. W. II p. 201 v.v. 2877—82, 2895—96.
22 Lied. en Ged. p. 106.
23 Dram. W. I p. 199 v.v. 67—71, 90—92.

En schou ick nederwaert
Op die vruchtbare aert,
Soo sie ick 't meeste wonder
Van schepsels en van Vee,
Van monsteren der zee
En het gewas daer onder.

Dan barst ick dickwüs uyt
En roep wel overluyt,
Dat my die dingen leeren
Niet slecht op hoer te sien.
Moer dat ick met eerbien
Der uioruTren God moet eeren.2i

VONDEL
In de bijna zeventig jaren dat Vondel dichtte en publiceerde (1605—1674),
heeft hij een landschappengalerij geschapen, die in de literatuur van zijn tijd
uniek mag worden genoemd.
Vondel kent in zijn natuurbeschrijvingen nauwelijks een harmonisering van
de binnen- en buitennatuur. In tegenstelling met Hooft en Bredero is hij namelijk
nooit zozeer door de liefde gekweld geweest, dat hij er behoefte aan heeft gevoeld, de natuur op zijn persoonlijke gemoedsstemmingen te betrekken; bovendien lag het niet in zijn aard, in de poëzie over zichzelf te spreken. Wanneer
hij zich in zijn fantasie of in de werkelijkheid met het landschap inliet, trok
hij dit niet naar binnen maar confronteerde hij, evenals Van Mander en Spiegel,
zich ermee in een werkelijke of soms gefantaseerde objectiviteit. Dit landschap
bejubelde hij dan in zijn barokke taalvormen.
Hoewel Vondel het bezield-gedachte en met mythologie gestoffeerde landschap van Hooft kende, heeft hij zich sterker getrokken gevoeld tot de barokke,
bijbelse landschapsvormen van Du Bartas en tot het klassieke landschap van
Vergilius en Horatius. Door het indringend bestuderen van dit klassieke landschapsbeeld zijn de ogen van de dichter waarschijnlijk geleidelijk open gegaan voor het autochtone landschapsschoon, dat hij op en om de buitenplaatsen
van zijn vrienden mocht aanschouwen. Tenslotte is hij, vooral in zijn laatste
werken, het landschapsschoon expliciet gaan behandelen als een schepping
Gods, een thema dat als een gouden draad reeds door alle werken van Du
Bartas liep.
Een chronologische beschouwing van Vondels werken moge deze ontwikkelingslijn verduidelijken.
De jonge Vondel groeide op in de nauwe Warmoesstraat, waar voor struik
noch spriet ruimte was en een lap lucht, blauw of grauw, tussen de geveltjes gespannen stond.
De beginregels van zijn oudste bekende gedicht doen echter niet vermoeden,
dat de jonge dichter een bewoner van die smalle straat is geweest. 1 Want toen
hij in juni 1605 voor het huwelijk van zijn Brabants buurmeisje met de Brabander Jacob Haesbaert een bruiloftslied maakte, bezong hij daarin de zomer
2* Lied. en Cerf. p. 258.
1 W. F. H. Oldewelt, Amsterdamsche Archiefvondsten, A'dam 1942, p. 144—49 handelt
over Vondels ouderlijk huis in de Warmoesstraat.
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zo uitbundig, dat het leek alsof hijzelf dagelijks op het land verkeerde. Hij zag
in dit lied 's zomers de bladeren groen, de vogels verheugd en de dieren blij in
bos en lachend veld. 2 Al deze natuurvreugde heeft hij of gefantaseerd of overgeschreven uit liederen, die hij kende uit oude bundels.
Toch is de jonge Vondel niet de gevangene van de Warmoesstraat gebleven.
Want uit enkele van zijn direct daarop volgende liederen blijkt, dat hij als
negentienjarige reeds voor zijn vader op zakenreis ging. Uit een van deze zangen
spreekt een warm gevoel voor de meisjes van Friesland en Overijssel. En dat
hij die reizen ook over de Zuiderzee maakte, blijkt uit zijn Oorlof Liedt van
1607, waarin hij afscheid neemt van zijn Amsterdamse geliefde, misschien
Maeyken de Wolff. Hij vraagt haar in dit lied, Neptunus en Aeolus te bidden
om een rustige zee en een gunstige wind; hij zelf zal aan haar denken, ab de
'Ocean woedigh' met zijn golven het schip in gevaar mocht brengen. s '
Uit de natuurbeschrijvingen in deze vroege gedichten is echter niet op te
maken of Vondel op deze reizen persoonlijke indrukken uit de natuur heeft
opgedaan. Ze getuigen nergens van eigen waarneming, maar zijn eerder retorische, pralende fantasie-beschrijvingen zoals hij die vond bij zijn leermeester
Du Bartas. Als ijverig lid van de Brabantse Kamer had hij, in het gezelschap
van Willem Bartjens en Zacharias Heyns, kennis gemaakt met die grote Zuidfranse dichter. Du Bartas zong bij voorkeur over God en Gods liefde en hij
zocht daarvoor steeds inspiratie in de natuur. De natuurlijke eenvoud was bij
deze barokkunstenaar ver te zoeken. Daarom meende ook de jonge Vondel,
dat een dichter de natuurverschijnselen niet behoorde aan te duiden met alledaagse, dus ondichterlijke namen, maar dat hij er poëtische omschrijvingen
voor moest zoeken. Zo omschreef hij toen de morgenzon met 'morgen-wecker';
de Oceaan met 'Oceaansche stroomen', de 'glasen stroom' en de 'berghoge
golven met t'grijs-schuimich 'baer gebercht'; het groene gras met 'groen tapijten', 'het roosmaryn tapyt' of het 'groen-hair'ghe loof'; de zee met 'Thetis'
schoot'; de maan met 'de zilveren ster' en het Nijlwater met het 'kristalijn des
Nyls'H
Bij zijn leermeester vond Vondel ook de welsprekende, maar vaak ongemotiveerde uitbreidingen van plaats- of tijdaanduidingen.
Wanneer hij bijvoorbeeld in zijn lofzang voor Willem Bartjens de handel van
Amsterdam op de Levant prijst, noemt hij dat handelsgebied het oostereind der
wereld, waar de beparelde Aurora haar blonde haren met banden optooit en
rode rozen aan de kimme strooit. En wanneer hij in Bartjens naast de rekenmeester voor de handelaars ook de leermeester in de Franse taal prijst, ziet hij
hem zijn leerlingen naar Zuid-Frankrijk voeren, naar het land van Du Bartas,
waar het Pyrenees gebergte met zijn toppen de hemel tergt. 5
2
3
*
S

De Werken van Vondel, Uitg. Wereldbibliotheek Deel I p. 129.
WB I p. 141.
WB I p. 151, 154, 510, 208, 237, 508, 178, 207, 249; II 431; I 489; II 267.
WB I p. 137, 138.

97

Ook de tijdaanduidingen worden uitgebreid tot natuurbeschrijvingen. In De
iaght van Cupido verhaalt de dichter hoe Cupido 'in het zoetste van den tijd, /
Als Zephyrus Flora vrijd', 's morgens heel vroeg naar zijn moeder gaat, nog
β
voordat Aurora, Tithons Bruid, haar bloeiende wangen toont. En in De
Vaderen beklimt Abraham, na een nacht van zelfstrijd, 's morgens met zijn zoon
de berg voor het offer, en het is dit tijdstip in de morgen dat hier een brede
beschrijving geniet; de duisternis is opgetrokken, de zachte wind speelt door
het bos en Aurora siert de zomen van haar kleed met dauwdruppels, die als
parels op de aarde verspreid liggen. 7
Bijna alle natuur, of landschapbeschrijvingen uit Vondels eerste jaren hangen
samen met bijbelse gegevens. In het begin van Het Pascha ziet de herder Mozes
zijn schapen als een witgewolde zee om de berg golven, waarbij hij zijn kudde
aanspoort de kruiden en bloemen van het zoetgeurige, kleurige, lachende land
schap af te scheren. 8 . In ditzelfde drama ziet de farao, in zijn droom, aan de
Rode Zee de hemel helderblauw en onbewolkt, terwijl de zon haar stralend
spiegelbeeld beschouwt in de windstille zee, waarop de schepen drijven.· Om
Mozes en Aaron schrik in te boezemen voor de dorre Arabische woestijn be
schrijft de farao deze als een onvruchtbaar woest terrein, als een wildernis van
dorenstruiken, waar woeste dieren huizen, wilde bomen staan en geen druppel
water te vinden is. Kortom als een kerkhof voor het joodse volk. 1 0 . In De Heer·
lykheyd van Salomon is de wondertuin van de liefde, bij de evenaar, paradijselijk-schoon. Er is een eeuwige lente, die alles voortdurend met een kleurig
tapijt bedekt houdt. De hele natuur lacht er in de talloze bloemen en alles
groeit er als vanzelf onder de zachte warme zefier. De rechte rijzige palm kust
er vriendelijk zijn bruid, de plataan vrijt er schuifelend zijn weerga, de ene
populier staat er naast de andere, de wingerd omhelst er de kromme olm en
de klimop hecht er zich aan de eik. 1 1
Evenmin als zijn vereerde Franse leermeester en zijn bewonderde Van Mander
is Vondel ervoor teruggeschrokken, Christendom en heidense mythologie op
voorzichtige wijze samen te brengen. Toen hij de negentiende psalm dichterlijk
uitbreidde, bleef hij aanvankelijk bij de bijbelse beeldspraak van de bruid en
van de held. Eerst ziet hij de zon stijgen in het drijvend bewegelijk hemelruim,
waar deze, evenals een uit haar slaapzaal getreden bruid, met heldere diamanten
naar alle kanten straalt; vervolgens ziet hij de zon als een vlammendragende
held die de ogen van mens en dier naar zich toe trekt. Maar dan laat de dichter
opeens deze bijbelse beeldspraak los en ziet hij de 'gevlerckte paerden' van de
mythologische zonnewagen de blauwe tent van de hemel omrennen. 1 2 Het was
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Vondels gewoonte om bijbelse beelden te bekrachtigen door klassieke beelden
en vergelijkingen, daar hij het werk van de oude wijze heidenen graag als een
gemoedsbevestiging van de goddelijke openbaring doorleefde. l s
Opmerkelijk is het tenslotte dat het firmament met zon, maan en sterren in
deze vroege poëzie zo'n grote plaats inneemt. Het firmament wordt ' 's Hemels
boeck' of het 'sterrenryck gewelf genoemd; 's morgens verduistert de zon met
zijn toorts het 'manen-zilver'; de maan krijgt afwisselend de epitheta bleek en
zilver of wordt 'de Silvre Sterre' genoemd, terwijl ze soms zelfs een zilveren
pruik krijgt naar analogie van Phoebus' 'parruycke guldich', die hij op zijn
blonde hoofd draagt. 14
In Vondels landschapbeschrijvingen uit deze eerste periode vindt de concrete
natuur van eigen omgeving of land nog geen plaats, zij het dan heel even in de
inleiding op de Vorstelijcke Warande der Dieren van 1617, waarin Vondel
terloops schrijft over de geschoren hagen van het Oude Doolhof in Amsterdam:
'Wat haghen groen van palm zijn hier soo glad geschoren?' 15 Verder is zijn
natuur de welsprekende natuur, zoals hij die vond in de retorische werken van
Du Bartas: bijbelse fantasie-landschappen vol zon en bloemen.
Ondertussen schijnt Vondel op de een of andere wijze te zijn vastgelopen met
zichzelf. Uit zijn Gebedt, Uytgestort tot Godt, over mijn geduerige quijnende
Siechte, Anno 1621 is niet op te maken aan wat voor ziekte hij heeft geleden. 16
Het is mogelijk dat deze van louter lichamelijke aard is geweest, maar de toon
van bevrijding die uit de gedichten van na zijn herstel klinkt, doet veronderstellen, dat het een zware melancholie is geweest, die voortkwam uit een onzekerheid. Deze kan politieke, levensbeschouwelijke en dichterlijke oorzaken hebben
gehad. Spoedig na zijn herstel neemt hij immers plotseling deel aan de politiekgodsdienstige twisten, zoekt hij sterker dan vroeger de omgang met de renaissance-kunstenaars van zijn tijd en kiest hij de Klassieken voor Du Bartas.
In 1623 is hij als het ware herboren. Dan zijn het niet meer de folianten van
de Fransman, waaruit hij zijn stoffen puurt, maar is het de realiteit van en
rondom Amsterdam. In Het Lof der Zee-vaert van 1623 ontwaakt Vondel in
zijn eigen land. De nationale trots vloeit van zijn verzen, wanneer hij daarin
bij de scheepswerven aan het IJ staat te kijken naar de tewaterlating van de
Oceaanschepen. Daar ziet hij bij het neerploffen van die gevaarten het oeverriet
in heftige beroering komen. De stroomgod van het IJ, zo gewend aan rust, toont
zich dan hevig vertoornd:
En beurt sijn rieten pruych eens uyt het blauwe veld.
En graeut: onaerdigh volck, ter quader tijd gheboren!
Thans leer іск и mijn rust, en heyVge Godheyd storen:
13
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Anton van Duinkerken, Gabriel by Vondel in Roeping 35 (1960), p. 585.
WB I p. 465, 181, 191, 403, 4β9; II 212.
WB I p. 507.
WB II p. 409—10.
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Gael zend te Scheveling te water uwe vloot.
Doer Doris met haer kroost speelt in een ruymer schoot.
Mijn spoeling valt benaut, en moet ick schielyck wijeken,
Soo quetst mijn brocke vloed de Waterlandsche dijeken.17
In het IJ ziet hij verder op de masten de vlaggen met hun frisse kleuren
wapperen in de wind; het is een feest van groen, geel, oranje-blanje-bleu, van
purper, goud en levendig vermiljoen.
In hetzelfde jaar zingt hij aan de monding van de Vecht zijn Vechtzangk
voor Maria Tesselschade, verloofde van de zee-officier Alard Krombalck. Daar
schept hij, nu in de trant van Hooft, weer even een ruimte in de Hollandse
realiteit. Met wat mythologie en naamverwisseling ziet hij er de 'blancke
stroomgodin' de Vecht glijden in de armen van Glaucus, hier de Zuiderzee-god.
Pan (Hooft) heeft er Dafnis (Krombalck) en Tityr (waarschijnlijk Vondel) uitgenodigd om te komen luisteren naar het gezang van Tesseltje, 'de vleiende
Sireen'. En:
Zy huckte
Daar van
Het oogh
En weien

neer in 't groen
een hoogen wal
moght ronde doen,
overal.

Toen sfoegh haer keel geluit.
Help Godt, wat zoeter zang.
Zwijgh Tityrs boerefluü.
Wat was hier een gedrang

Van ooren, om dit liedt
Te vangen in de lucht.
Toen tot haer neighde riet
Geboomte en vogelvlught.18
Tenslotte vraagt ze haar geliefde smekend, zich niet meer te wagen op het
'wilde woeste blaeuw' en 'den grondeloosen plas'.
In de daarop volgende twintiger jaren verbleef Vondel meermalen op Scheybeeck, de hofstede van de schatrijke Amsterdamse koopman Laurens Joosten
Baeck, vader van Catharina, Debora, Joost en Jacob Baeck. 19 Op deze buitenplaats bij Beverwijk kwam Vondel in een geheel andere natuur dan waarmee hij
had kennis gemaakt rondom het Muiderslot. Aan de Vecht had hij een wijde
blik gehad over zee en polderland, hier zag hij een natuur, die als een omsloten
tuin tegen de duinen aan lag. Evenals andere zeventiende-eeuwse buitenplaatsen
kende ook Scheybeeck de geheel eigen sfeer van afgeslotenheid en stilering.
Beekjes met slanke bruggetjes en symmetrische perken met lanen en prieeltjes
gaven er met een afsluitende singelbeplanting van hoge bomen de bezoeker een
17 WB II p. 436 v.v. 96—102. Doris' kroost zön de vijftig Nereiden.
18 WB II p. 457 v.v. 21—32.
19 I. H. van Eeghen, De hofsteden Scheybeek en Akerendam, in: Maandblad Amstelodamum, XLV (1958), p. 123 e.V.; H. F. Wijnman, Uit de kring van Rembrandt en Vondel,
A'dam 1959, p. 155; A. J. Barnouw, Vondel, Chapter VIII.
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gevoel, ontheven te zijn aan het gewone dagelijkse leven. En omdat de belangstelling van de gastheer en zijn familie ook nog klassiek gericht was, moest
Vondel als bezoekend dichter deze reeds gestileerde natuur bovendien met
een klassiek oog beschouwen. Dit heeft hij ook met veel genoegen gedaan in
verschillende galante minnedichtjes vol geestige scherts en plagerij, die hij,
ofschoon reeds veertien jaar getrouwd, maakte voor de dochters van Laurens
Joosten, de 23-jarige Catharina en de 16-jarige Debora, dichterlijk door hem
Dianira genaamd. 20
Zo ziet hij in 1624 in het beekje, dat altijd met helder water uit de duinen
door een bosje komt neersijpelen in de tuinvijver, de meisjes Baeck als 'nymphjes lobbren barrevoets'. 21 Of hij ziet er Catharina, in het gevolg van de jachtgodin Diana, langs de waterkant bloemen plukken, waar zij als een 'wack're
Nymph' Faunus, Pan en menige Sater in liefdebrand voor haar ontsteekt. 2ï
In een van zijn ondeugende beekzangen voor dezelfde Catharina vraagt hij de
beek, voor Catharina niet louter een spiegel te zijn wanneer zij in de schaduw
van het bloeiend loof met het 'vrolick pluimgediert' op het ruisen van de waterval haar vreugde uitzingt, maar haar ook aan te sporen aan een huwelijk te
denken. 2S
Behalve tot de dochters Baeck richtte Vondel zich tot de jonge jurist Jacob
Baeck (de reisgenoot van Vondels broer Willem naar Rome 2 4 ), om hem te bedanken voor de mand appels, die deze hem uit vaders boomgaard had doen
toekomen. Maar dit dankwoordje moest het prozaïsche geschenk ver te boven
gaan; daarom nam de dichter deze gelegenheid waar, ervan te getuigen hoe
hij in die boomgaard menigmaal inspiratie had gevonden 'om uit de borst te
quinckeleeren'. De hofstee wordt dan zelfs een Helicon, de klare beek een
Hengstebron. 25
Toen Van Baerle in juli 1642 diens Lof-gedicht op Baecks hofstede had geschreven, vereerde Vondel de lusthof nogmaals met een lied. Daarin vergeleek
hij naar de mode van zijn dagen het landgoed en de beek respectievelijk met
het Griekse Tempe-dal en met de Peneus, die verfrissend door het dal heenstroomde:
.. „ , „ .
. , ,
U Hofstee, lustprieel der wijzen,
Hoe heerlijck zien wy nu airee
Vw hoogh geboomt ten hemel rijzen.
En kijcken over duin in zee.
Veel veerder als de Griecksche
Tempen!...
2* J. F. M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, Bussum 1918, p. 60—61.
21 WB II p. 489.
22 WB II p. 497.
23 WB III p. 388—89.
24 Willem van den Vondels fraaie gedicht van 1625 Afscheid op de Alpen zingende
genomen van Italië is opgenomen in J. F. M. Sterck, Oorkonden etc. p. 59—60.
25 WB III p. 390.
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De klare Beech, uit schorre duinen
Gesproten, om uw ackerlant
Vw vijvers bosch en groene tuinen
Langs oevers dicht met ooft bephnt.
Te laven, met een lieflijck morren.
Tot datze valt in 't Wycker meer.
Die magh verdroegen en verdorren.
Door ongelegenheit van weer;
Maar t'ekkens zal haar bron ontspringen.
Doorluchtiger ais Peneus bron.
En ruischen op dit deftigh zingen.
Daar Baeck zich bakert in de zon. *·
Sedert 1620 bespeurt men in Vondels werken geen bewuste navolging meer
van Du Bartas' Sepmaines. Behoudens in één uitzonderlijk geval. 27 En dit is
juist Vondels eerste natuurbeschrijving, die de naam van landschap in de
eigenlijke zin van het woord verdient. Het is het laatste gedeelte van de brede
natuurbeschrijving uit de Rey van Eubeërs in Palamedes.
De eerste dertien verzen van deze Rey zijn een bijna woordelijke vertaling
van het begin van Seneca's Koor der Thebanen uit diens Hercules furens. Ze
geven een klassieke beschrijving van de veranderingen van lucht en aarde bij
de dageraad. Vondel voegt in de vertaling alleen maar zijn geliefde duinen in.
Onmiddellijk hierop volgt een algemene beschrijving van de rust in een landschap, dat kleurig en geurig is, en waarin een landelijke bedrijvigheid heerst in
de geest van Horatius' Beatus ille:
Die in een liefelycke streeck.
By 't ruysschen van eerC silverbeeck
Sijn landhuys sticht, en boersche wooning:
Wat is dat een gesegent koning!
Die niet en vlamt op ydel lof.
En sijne lusten met sijn' hof
Vernoeght en indrinckt met sijne ooren
Den vooglensangh, die sigh loet hooren,
AL· (Tuchtent dou L·ngwoτpigh leyd
By druppeL· hier 'en daer gespreyd:
Op roosebladen versch ontloken:
Wanneer sigh opdoen duysend roken.
En duysend kleuren, voor het oogh.
Van bloemen ah een regenboogh.

26 WB IV p. 323.

27 A. Beekman, Influence de Du Bartas sur la Littérature Néerlandaise, diss. Poitiers
1912, p. 120.
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AL· Iris bruylofs-kleed geweven:
Een' schüdery die sivijmt na'et leven.
Ну pfont, hy poot, of hy verset:
Belaegt de vogUn met sijn net:
Of overlenende met у ет.
De spartel-visch treckt uyt den vyver,
Met sijn' gebogene hangelroe:
Of is hy sulcke spelen moe.
Ну spant sijn' poerden in voor 't daghen.
En gaet met honden 't knijn behgen:
Of rijd by klaren sonnen-schijn
Door wegen, die gestrengelt sijn
AL· voormaeL· der Cretensen doolhof.28
Dan volgen de bijzonderheden van het landschap, en juist in dit gedeelte,
dat een echt landschapsschilderijtje is, liet Vondel nog eenmaal zien, dat hij
zijn eerste leermeester nog niet helemaal was vergeten. Hij had bij Du Bartas
gezien, hoe deze de beschrijving van de zevende dag der eerste week begonnen
was door deze te vergelijken met een mooi geschilderd landschap, waarvan de
schilder zelf zijn ogen niet kon afwenden en waarop hij, met de telkens terug
kerende plaatsbepalingen 'icy' en 'la', nog eens naging wat erop geschilderd
stond. Met deze verspreide plaatsbepalingen werkte ook Vondel, en met behulp
van zijn 'hier', 'daar' en 'ginder' schiep hij toen zijn volkomen-Hollands landschil D *
Hier bloeyt een af-getuynde kooUhof:
Daer lacht een beemd, een Maverwey,
Omcingelt met een' boomenrey:
Men leeght de koeyen uyers wacker:
Hier swoeght en ploeghtmen op den acker.
En ginder hooptmen op 't gewas:
Daer saeytmen boeckweyt: ginder vlas:
Hier groeyt en bloeyt het weeldigh kooren,
Omheynt met steeckelige door en:
Daer spoeyt een speeljaght over 't meer:
Hier roockt een dorrep: ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflaeuwen.
En hooger op 't geberghte
blaeuwen.2e
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WB II p. 704—05 v.v. 1347—73. De spartel-visch heeft Vondel waarschijnlijk ont
leend aan Hertspieghel II v. 17.
29 WB II p. 705 v.v. 1374—86. Vergelijk hiermee de vertaling van Zacharias Heijns in
W. S. Heere van Bartas Wercken door Zacharias Heijns, t' Amsteldam 1621, eerste deel
p. 283—85.
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De veelheid en bedrijvigheid, zo kenmerkend voor de zestiende-eeuwse
panelen met hun blauwe bergen in het verschiet, treft men ook hier aan. Maar
alles is Hollands. En als men even denkt aan het Hollandse landschap dat
Vondel zo vaak heeft gezien in de omgeving van Beverwijk, dan valt het niet
moeilijk, voor blauwe bergen verre duinen te lezen. Het blijft echter vreemd,
dat dit landschap met een Hollandse koolhof en klaverwei, met Hollandse boekweit- en vlasvelden kon worden overgeplaatst naar het land rondom Troje.
Meestal werd het klassieke landschap overgebracht naar Holland.
Nu Vondel eenmaal de bekoorlijkheid van de rustgevende natuurpoëzie heeft
ontdekt, zal hij geen gelegenheid meer voorbij laten gaan, de vriendelijke
natuur in zijn gedichten te betrekken. In de twintiger jaren zal hij dit kunnen
doen in verschillende lofdichten voor de vredevorst Frederik Hendrik en voor
de door hem zo hooggeëerde Hooft.
Bij de geboorte van Frederik Hendriks zoon, Willem II, op 27 mei 1626,
dicht Vondel reeds een Oranje May-lied. En zoals de titel al doet vermoeden,
biedt hij zijn gelukwensen niet aan in het paleis van de vorst. Maar hij komt
met de Waterlandse melkboerinnen naar de Oranjeboom, waaronder het prinselijk gezin recipieert aan 'een kristalijnen stroom'. In de geest van de eerste écloga
van Vergilius verwacht de dichter onder Frederik Hendrik een ideale staat en
een rustig leven in een gelukkig land als in het Tempe-dal met de Peneusstroom.
Idealiserend ziet hij een gunstig voorteken in de vrolijkheid van het landschap,
waarin gladde koeien met uitgespannen uiers ter weide gaan, de jeugd zich
wentelt in bloemen en piepend klavergroen, de lindebomen hun toppen luisterend nijgen naar het dartel liedje van de herdersfluit en de zoete galm van het
herderinnetje.30 En in zijn bijna duizend verzen tellende Geboorteklock, bij
dezelfde gelegenheid gedicht, leeft de natuur zozeer met Amalia's zwangerschap
mee, dat ze reeds vroeg in het jaar een meer dan gewone lentepracht schenkt
aan het landschap, dat een bloementuin vol kleurenmozaïeken wordt:
Het winterweder was gedwee en handelbaer.
En Boreas getemt: en Zephyr vroeger 't jaer
Met laeuwen adem weer quam troetelen en smeecken;
Al 't aerdrijck swelt tot kruyd. men siet door veld 'en bosch
Wtpuylen 't nieuwe groen, en knoppen, bot, en blos.
De bloemgodin ging prat op haer' kleynoodjen treden.
Violen loken op bestipt met lieflijckheden.
De roosen trocken oen een' roodigheyd als bloed.
De tulpen blinckend goud, jenoffeL· eenen gloed
Van purper onder 't sneeu . . . 31
30 WB II p. 762—64.
31 WB II p. 787—88 v.v. 531—4.1. Vondel heeft de verbeelding van de strelende zefier
en het ontluikende kruid, evenals Hooft, misschien ontleend aan Seneca's Phaedra v.v.
10—12: 'prata . . . quae rorifera mulcens aura / Zephyrus vernas evocat herbas.' Deze regels
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Toen Frederik Hendrik Groenlo, het 'landbederflijck Grol' had veroverd,
werd daardoor ineens het hele oosten, vanaf Friesland tot de Betuwe, bevrijd
van de Spaanse strooptochten, die vanuit die stad werden georganiseerd. Overal
werden toen bevrijdingsfeesten gevierd, en Vondel liet in zijn lofdicht zowel
natuur als mens aan de algemene vreugde deelnemen. De mensen schateren
van blijdschap, vlietnimfen beuren hun pruiken uit de vrijgevochten wateren
en dansen op de vloed; de boeren keren terug uit de bossen, de herders slapen
weer veilig met hun geliefden in de schaduw van de hazelaar, terwijl hun
schapen, 'gedost met witte wol' weer 'afscheeren 't Veluwgroen'. 32
Naast de stedenbedwinger Frederik Hendrik bezong Vondel de dichter Hooft,
die als een tweede Orfeus met zijn poëzie de natuur kon bedwingen.
Op 30 november 1627 trouwde de drost met Helionora Hellemans, en voor
deze gelegenheid schreef Vondel zijn kort allegorisch spel Bruyloftbed. Venus
komt naar de bruiloft en heeft daarvoor haar rijk verlaten met de 'marjoleyne
beemd' en het mirtenbos, dat altijd voor haar wemelt van 'pluymgediert, en
klinckt van schelle nachtegaelen'. Haar zoon Cupido was op het Muiderslot in
de leer geweest bij Tasso, Ariosto, Petrarca, Vergilius, Seneca en Tacitus, en
had daar zoveel geleerd, dat hij voortaan zonder pijl en boog, als een andere
Orfeus, met zijn lied alles kon bedwingen. Venus zegt dan tot hem:
Soon, reyckme torts en boogh, ghy mooghtse wel ontbeeren.
Die maghtigh sijt voortaen de luyperds te besweeren
En tigers met uw' stem, hoe fel sy sijn en bits.
Doel na gene harten meer met punt en scharpe flits ;
Geen' boesems seng met vlam; zeebaeren hoe verbolgen.
Steenrotsen hoe versteent, uw' harpe sullen volgen.
'K sie luystren na uw' maet bosch bron en beeck en boom:
'K sie luystren na uw' lier het Y en Amstelstroom. 3 3
Een jaar later is Vondel nog steeds met zijn gedachten bij de Muidense Orfeus.
In een Brief oen den Drost van Muyden, geschreven 'In de Sont 1628' vertelt
hij, hoe hij 'van ros en wind gedragen' naar Denemarken was gereisd en door
Neder-Saksen was getrokken 'door bosschen droef van loof, en schel van nachtegaelen, / Uyt vreeze van gevaer gesterreckt met geley'. Maar op deze sombere
brief laat hij dan een tintelend-licht lied volgen, waarin hij Hooft nog eens
— en dan voor het laatst — prijst als de Orfeus van het Muiderslot, naar
wiens zangen de hele natuur als in betovering luistert:

vertaalt hij in Hippolytus v.v. 13—16 met: 'Daer beemden leggen altesaem / Gestreelt
van Westwinds dauwende aêm, / En lieve luchjens; daer sijn mond/ Meed lentsche kruyden lockt wt klont.* (WB II p. 201).
32 WB II p. 150.
33 WB III p. 172 v.v. 441—48.
в
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Drost van 't hooge huis te Muiden,
Stont ick, daer de zee van 'i Zuiden
Op uw vaste vesten bruist.
Ah de wint van 't Noorden
ruischt:
Zachter zou, my rust omhelzen,
In de schaduw van uw elzen;
Die van outs al zijn gewoon
Scherp te luistren naar den toon
Van uw aangename snaren;
Temsters van de brocke baren;
Streelsters van den zoeten vliet.
Liezen, lof, en ruyghte, en riet;
Wechslers van de nachtegalen.
Die hier in de tacken dalen;
't Welck de leeuwerck lijt te noo:
't Zy hy rust op groene zoô:
't Zy zijn keelt je steiltjes steigert.
En и nabaauwt
ongeweigert.
Tot een prick toe naeu en juist:
Ah de zwaan haar weerga pluist,
In uw wijde
watergrachten,
Aangeprickelt
door uw klaghten.
't Eene diertje 't ander leekt.
Duif en doffer
treckebeckt.
Knort
Musch
En de
Steeckt

en kruilt, en onbeteutert
en knoter tjilpt en kneutert:
snoeck op 't soet geluit,
den kop ten vijver uit. 3 4

Een of twee jaar na zijn Deense reis verschijnt Vondels merkwaardig gedicht
De Rynstroom. 3 5 Hierin is geen zweem van moderne Rijnromantiek, maar het
is een geografische en historische les, gebaseerd op de personificatie van de
hoofdstroom met zijn zijrivieren. 3 e De dichter noemt zijn doorluchte Rijn wel
3* WB III p. 191—92 v.v. 1—28. Vondel heeft zich hier blijkbaar bewust ingeleefd in
het natuurgevoel van Hooft, en verschillende telkens terugkerende natuurgegevens en om
schrijvingen van de drost in zijn gedicht verwerkt.
35 WB III p. 289—94.
8β Jac. van Cinneken beschouwt in Vondelkroniek I (1930) p. 11—17 de Rijnstroom als
een wijnstroom. In de personificatie meent hij de gestalte te moeten zien van een immense
Bsechusfiguur, die daar ligt uitgestrekt met zijn voeten omhoog in de Alpen, zijn armen in
zee, de stedenkroon met druiventrossen om het hoofd, in zijn volle lengte omgeven door
zijn zijrivieren, die als woudgodjes water gieten uit hun urnen.
106

'mijn soete droom', maar het blijft toch een wakkere zeventiende-eeuwae droom,
waarin de rivier wordt gezien als de onvermoeibare molenaar, stedenbouwer,
schependrager, wijnschenker, veerman, oeverknager en tenslotte als papiermaker, omdat aan de Rijn de eerste papiermolens verrezen. Dan ziet hij de
rivier weer als een aardse regenboog die met de kleuren van zijn blauwe, purperen en witte druiven de schoonheid van de boog aan de hemel ver te boven
gaat. En wanneer de rijrivieren ieder op hun beurt een eigen karakteristiek
hebben gekregen, wordt de stroom zelf in zijn volle dynamiek getekend: hij
stroomt voort met een 'wuften ommeswaey' en 'brult in 't Binger loch', om
vervolgens naar zee te glijden langs 'vlacke beemden' tussen 'hooge dijeken'.
Wil men dit gedicht echter op zijn juiste waarde schatten, dan dient men het
te lezen als een exempel van geleerdenpoëzie. 37 Het is geschreven in een tijd,
waarin de dichter niet slechts ervaringen had te verwoorden, maar zijn handwerk op een geheel bijzondere wijze behoorde te beheersen. Hij moest o.a. beschikken over een grote klassieke en historische kennis, die hij op gepaste
wijze met zijn poëzie moest laten versmelten. Het was in zekere zin een compilerende tijd, 3 8 waarin van de dichter werd verwacht, dat hij een gracieus
spel zou spelen met historie en klassieke reminiscentie, en dat hij bovendien,
als een echte humanist, in gedichten met natuurstoffen de triomf van de menselijke wil over de natuur en niet de macht van de natuur over de mens zou
bezingen. 39
Zo werd Vondels Rynstroom een alles-omvattend overzicht, waarin het hele
Rijnpanorama door de dichter meer historisch dan ruimtelijk werd gezien. De
ruimte werd zo sterk van geschiedenis doordrenkt, dat ze in de historie opging.
Onder de achttien strofen, die het gedicht telt, vindt men er dan ook slechts
drie (7, 8, 10), die min of meer trekken van zuivere natuurbeschrijving verGhy schijnt een aerdsche regenboogh
Gekleed met levendige kleuren.
En tart den hemehchen om hoogh.
Die hierom nydigh schijnt te treuren.
De blaeuwe en purpre en witte druif
Verçiert uw stedekroon en locken.
En muscadeUe wijngerdkuif.
De vlieten staen met wijngerdstocken
Rondom u, druipende van 't nat.
En offren elk hun waterval.
37 Als zodanig geanalyseerd door J. Ruland, Vondels 'Rynstroom'. Elemente zu einer
Topik des Rheinlobs in: Tijdschr. voor Ned. Taal en Letterk. (Leiden) LXXIV (1956)
p. 151—88.
38 M. v. Waldberg, Die deutsche Renaissance-Lyrik, Berlin 1888, S. 235 (gecit. door
J. Rulnnd).
39 W. Flemming, Der Wandel des dt. Naturgefühls vom 15. zum 18. Jhdt., Halle 1931,
S. 55 (gecit. door J. Ruland).
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Daer is de Main, een pijnberghs soon.
De Moesei met haer appelvlechten.
De Maes, die met een myterkroon
От d'eer met onsen Rijn wil vechten.
De Roer, die 't hair met riet vertuit.
De Necker, met een'riem van trossen.
De Lip, gedost met mosch en kruid
Van overhangende eicke bosschen.
En duisend andren min van roem.
Bekranst met loof en korenbloem.
Ghy slingert, als de Griecksche slang,
Vw blaeuwe krullen om de struicken.
En groene bergen breed en hng.
En swelleght in soo veele кгшскеп
Van stroomen, dat uw lichaem swelt
Van watersucht, en parst de planten.
En schuurt soo menigh vruchtbaer veld.
En knabbelt oen de ruige kanten.
Nu tusschen bergh en krommen bult.
Nu door een dal met wijn gevult.
Beschouwt men deze drie strofen — men kan willekeurig iedere andere
strofe kiezen, maar we willen ons hier beperken — nader op de geleerde reminis
centies die ze bevatten, dan krijgt men een indruk van Vondels compilerende
werkwijze, welke hij blijkbaar niet alleen toepaste op het schrijven van gedachte-poëzie, maar ook op het componeren van natuurtaferelen.
In het begin van de zevende strofe vergelijkt de dichter de Rijnstroom met
een regenboog. Deze eigenaardige vergelijking komt voort uit een combinatie
van twee toevallig achter elkaar genoemde elementen in het begin van Horatius'
Ars poetica, waar men leest: 'aut flumen Rhenum aut pluvius describitur arcus'.
De regenboogkleuren zijn vervolgens verdisconteerd in de blauwe, purperen
en witte druiven, waarvan de witte muskadellen en purperen druiven in Vergilius' Geórgica (II, 91, 95) zijn terug te vinden. Van de regenboog komt de
dichter via de regenboogkleuren op de wijnrijke zijrivieren, die de hoofdstroom
met hun waterovervloed voeden; eveneens een klassieke gedachte.
In de achtste strofe worden zijrivieren genoemd, die — met uitzondering
van de Roer — alle bekend waren uit de klassieke geschriften. Evenmin als
de Latijnse schrijvers noemt Vondel de Sieg, Wupper, Ahr en Erft. De Maas
wordt in Caesars De bello Gallico (IV, 10, 15) en Tacitus' Annales (II 6;
XI, 20) een tweelingstroom van de Rijn genoemd; bovendien was in Vondels
tijd de rivaliteit tussen Luik en Keulen, de Maas en de Rijn een algemeen bekend gegeven. De met riet doorvlochten haren van de Roer herinneren aan
Vergilius' Aeneis VIII, 34, waar van de grijze Tibergod wordt gezegd: 'crinis
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umbrosa tegebat harundo'. Zelfs de eerste woorden van de voorlaatste versregel
van deze strofe wekken herinneringen. Zo schrijft Ausonius over de Moezel in
vers 372 van zijn Mosella: 'mille alii, prout quemque suus magis impetus urget'
en Ovidius in zijn Metamorphoses I, 581 ; 'moxque amnes alii'. Een stereotiepe
klassieke wending om een opsomming af te sluiten.
In de tiende strofe geeft Vondel een idyllisch beeld van de Rijn. De slingerende slang herinnert aan Geórgica I, 244, waar Vergilius schrijft: 'Maxumus hic flexu sinuoso elabitur Anguis / circum perqué duas in morem fluminis Arctos'. In de volgende versregel is de Rijn blauw, het 'glaucus' of
'caeruleus' van veel rivieren uit de Latijnse literatuur. Elders spreekt Vondel
van de blonde Rijn, in navolging van veel klassieke dichters, die de Tiber
'flavus' noemen. In de twaalfde strofe wordt de stroom helder als kristal, hetgeen terugwijst naar het veel voorkomende 'vitreus'. De rest van de strofe bergt
alle elementen in zich, die een mooie plaats naar de klassieke smaak moest
hebben. 40 De zevende en achtste regel (de W.B.-uitgave geeft foutief 'kabbelt'
voor 'knabbelt') corresponderen met Aeneis VIII, 62—63: 'Ego sum, pleno
quam ilumine cernís / stringentem ripas et pinguia culta secantem' en met
Seneca's Phaedra v. 15, waar van een rivier wordt gezegd: 'steriles amne maligno radit harenas'. Vondel had dit drama van Seneca kort tevoren vertaald
onder de titel Hippolytus en had in het begin van zijn origineel een soortgelijke half-geografische beschrijving van Attica's streken, vlekken en bergen
gevonden als hij gaf in zijn Rijngedicht.
Uit een dergelijke summiere analyse blijkt reeds, dat men bij het lezen van
Vondel — evenals van andere renaissanceschrijvers — er altijd op bedacht
moet zijn, dat hij oneindig veel ontleende aan het Latijn.
Toen Vondel in de jaren 1635, 1639 en 1640 opnieuw bijbelse stoffen ging
behandelen, kwamen er vanzelf weer oosterse landschappen in zijn poëzie. Zijn
vertaling van Hugo de Groots Sofompaneas begint met een zonsopgang, waarin
de zon als een pralende bruidegom, in purper gekleed, uit zijn kamer komt getreden en stralen schiet 'klaerder als fijn goud en zuiver elpenbeen'. 4 1 De
drama's Gebroeders en Joseph in Dothan openen respectievelijk met de bekende
retorische uitbreiding van de tijd- en plaatsaanduiding. Maar in het eerste spel
bevat de aanduiding van het tijdstip zoveel natuurverschijnselen, dat er zich een
stil, diafaan landschap in ochtendschemering uit ontwikkelt:
De wackre hoen heeft hng den huisman opgekraeit.
De starren oen de lucht zijn bleeck, en dun gezaeit.
En voor de morgenstarre en haere komst geweecken.
Het licht genaeckt allengs, en arbeid door te breecken.
Een ongezonde damp benevelt, ah het plagh.
Het Oosten, 't welck ons dreight met eenen bangen dagh,
<0 Zie: E. R. Curtius, Europ. Literatur und lat. Mittelalter, 2. durchgesch. Aufl. Bern.
1954, Kap. 10.
« WB III p. 437.
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Die 't landschap roosten koomt met gloeiende
gareelen...
Daer rijst de zon, gevhckt met bloed in 'i aengezicht.
En komt met haetelijck en ongezegent licht
Den jammerlycken stoet der omgelege plecken
En haer gelegenheid al wederom entdecken. *2
In Joseph in Dothan maakt een rei van engelen de toeschouwer bekend met
de plaats van handeling. Joseph ligt bij een bemoste put langs de heirbaan
naar Dothan. Hij had zich daar neergelegd 'in 't woest en eenzaem veldt, be
groeit met ruighte en heggen' toen 'd'ondergaende maen / In 't gras viel',
's nachts heel laat. Met de morgenzon ontwaakt hij, en in plaats van een een
zaam veld ziet hij een heerlijk-fris arcadisch-Palestijns ochtendlandschap voor
De zon verlaet de kim, veel schooner danze plagh.
Zy weckt my uit den droom met eeri gewenschten dagh.
En schittert in den dauw en bloemen, nat van droppen.
Daer doet zich 't lantschap op, en Dothans steile toppen.
Met bey zijn heuvelen, van Ыа ег dicht begroeit.
Beplant met vijgh olijf en wijngaert, en besproeit
Van bronnen om end om, waer uit de beecken spruiten.
De harders, op voor zon, gaen koy en stal ontsluiten.
En trecken beemdewaert. my dunckt, ick hoor airee
Het loeien en 't geblaet van 't broederlijcke vee. 4 S
Dit pastorale landschap vertoont nog wel de veelheid van verschijnselen,
maar ze zijn hierin tot een eenheid kunnen samenvloeien, omdat de dichter de
hinderlijke plaatsbepalingen als hier, daar en ginder uit het Palamedes-land
schap achterwege liet. Het landschap van Dothan blijft verder het hele stuk
door vriendelijk en vruchtbaar: de groene beemd lacht de grazige kudden, die
op de heuvels tot aan hun buik in de klaver gaan, voortdurend toe. Het land
schap blijft zijn pastoraal karakter behouden wanneer de gebroeders, als Arcadiërs, over het lot van Joseph beraadslagen op een heuveltop in de schaduw
van een brede lindeboom, bij een vervallen slot, dat bemost is en bekropen
door klimop. Maar hoezeer deze entourage ook doet denken aan de geschilderde
Italiaanse landschappen met ruïnes, toch blijkt de Hollander zich in Vondel
niet te verloochenen, want even verder plaatst hij gewoonweg een Hollands
wilgenbosje midden in het Palestijnse land. 4 4
Het schrijven van zijn landspel Leeuwendalers moet voor Vondel een waar
feest zijn geweest. Hij mocht er het feest van de vrijheid en vrede in vieren

42 WB III p. 808 v.v. 1—7, 17—20.
43 WB IV p. 80 v.v. 33—42.
44 WB IV p. 117 v. 907.
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onder een vrije hemel, in een landschap dat hij naar verkiezing kon ontwerpen.
Met het aangename landschapstype was hij juist in de laatste jaren heel bijzonder vertrouwd geraakt. Vooreerst had hij een jaar tevoren zijn prozavertaling
van Vergilius' herderszangen in het licht gegeven: bij de vertaling van deze
zangen had hij zich kunnen verzadigen aan de serene Vergiliaanse landelijke
sfeer. Vervolgens had hij, behalve van die zuidelijke landschapssfeer, in deze
jaren ook kunnen genieten van het werkelijke autochtone landschap, dat hij in
het Gooi met een liefdevoller blik had mogen aanschouwen, sedert de Hinlopens hem op hun buitengoed bij Naarden nodigden. Hij getuigde zelf in een
gedichtje van 1645, dat zijn geest in deze jaren werkelijk tot landvermaak geneigd was. 4 5
Zo werd het landschap voor dit spel hem geboden door de serene landelijkheid van Vergilius en het scherper waargenomen Hollandse landschapsbeeld;
de naam kan hij hebben ontleend aan het buitengoed Leeuwendaal onder Rijswijk, 46 het speltype aan Guarini's herdersspel.
Hoezeer Vondel met zijn Leeuwendalers was ingenomen, blijkt ten overvloede
uit zijn opdracht aan Michiel Ie Blon. Daarin zegt hij namelijk, dat het zelfs
koningen lustte 'ten platte lande, by simpele herders en ackerluiden, zich te
vermeiden', en dat hij zich kan voorstellen dat Le Blon ook niet altijd lust had
in 'historischilderyen', maar ook vaak meer genoegen schepte in 'kunstige lantschappen, dorpen, en gehuchten, van boeren en herderen bewoont'. De dichter
hoopt dan dat de toeschouwers zullen genieten, 'zonder gal, zonder erghwaen,
zonder de helderheit van dien schoonen zomerschen zonneschijn, en dat zuivere
hemelblaeuw met een allerminste neveltje te rimpelen en misverwen'. 47
Het door Vondel ontworpen landschap, kreeg, mede om bovengenoemde
redenen, een merkwaardig hybridisch karakter: half Hollands, half arcadisch.
Het landschap Leeuwendaal is het eigen Hollandse landschap dat Vondel
kende uit eigen aanschouwing, maar het is hier en daar met arcadische elementen gestoffeerd. Het ligt dicht bij de Hollandse duinen, en de jachtmethoden
en boerenspelen zijn die van Hollandse jagers en boeren. Men jaagt heel gewoon
'door duin, en over slooten', drenkt het vee 'in sloot of beke' en zoekt in een
echte Hollandse hooiberg een onderkomen voor de nacht.
De plantenwereld is echter gemengd-klassiek. Naast boterbloem, tulp en
winterroos, harteblad, allerlei Hollandse kweekbloemen en de noordelijke dorpslinde (de heilige boom waaronder in deze streken afspraken werden gemaakt
en verbonden hun bekrachtiging vonden) groeien er in het landschap olijven,
laurierbomen en cypressen, en tiert er de wingerd welig. Zo liggen ook het
Boerenveen en het Brasemermeer niet ver uit de buurt van de Pan-tempel, en is

45 WB V p. 160.
J. G. Frederiks, Leeuwendaal bij Rijswijk, in: 't Haagsch Jaarboekje 1889, p. 97—107.
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47 WB V p. 264—65.
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de Amsterdamse Dam een onderdeel van dit merkwaardig Hollands Arcadie.
Morgen, avond en nacht wisselen elkaar af en geven het landschap telkens
een ander aanzien. Het spel opent met de opkomst van de oude Kommeryn,
die de toeschouwers bekend maakt met het landtoneel dat uit de nacht ont
49
waakt. 'Terwijl een morgenlucht in 't boomloof ruischt, en speelt' , ziet zij
de oude dorpslinde, krom en gemelijk als zijzelf, bevend van ouderdom, haar
armen uitstrekken. In de verte ontwaart zij de landkapel van de veegod, het
dak gedekt met mos en riet, en dichterbij de boerenhuizen. Ze hoort van verre
de baren bruisen, de haan kraaien, en rondom zich de duizend nachtegalen,
'gewoon hun' wilden zangk te leeren aan de dalen'.
Als pendant van dit plaats- en tijdaanduidend morgentafereel gaf de dichter
aan het begin van het tweede bedrijf een korte 'romantische' beschrijving van
een maannacht, die zo helder glansde, dat alles als in de morgen ontwaakte:
De maen, na middernacht, een poos met eenen nevel
Betrocken, en vermomt, bescheen daer na den gevel
Van onze lantkappel, veel blijder danze plagh.
En schiep uit eenen nacht ('t is vreemt) een klaren dagh.
De nachtuil, vledermuis, en nachtrave, uit hun nesten
Gevlogen, lang voor dagh, begaven zich ten westen.
En kozen piepende de zee, en 't zandigh strani.
Het vee rees t'effens op. Het dorre en drooge font.
Dat eene wijl de lucht om regen scheen te prachen,
Zach groener, en begast de melckmeil oen te lachen. s o
Verder in het spel wordt de mythologie Vondel even te machtig, wanneer hij
de rasechte Germaanse Wouter de naderende avond aldus laat aankondigen:
De zonnewagen hangt en helt al steil en schuin
Voor over in de zee, geen hantbreet boven duin.

5I

Evenals Hooft heeft Vondel de natuur op allerlei wijzen met menselijke
emoties laten meeleven, en ook vaak in hyperbolische trant.
Zo is bijvoorbeeld na het gruwelijk straffend onweer in Salomon 'de Cederbeeck met d'omgelege bronnen / Naer heuren oirsprong toe verbaest te rugh
geronnen'. En bij de slag van Nieuwpoort waren de duinen aan de Vlaamse
kust zo nieuwsgierig, dat ze alle hun kruinen opstaken om Frederik Hendrik te
zien. Toen het Muiderslot twee jaar na Hoofts dood weer een heer had, was
het zo blij dat het van vreugde zijn kruin boven de bomen uithief. En er kon
in de buurt van de Vecht, de Amstel of het Spaarne geen bruiloft gevierd worden
*8 Anton van Duinkerken, Joost van den Vondel, Leeuwendalers. Van inleiding en ver
klarende noten voorzien. Utrecht-Brussel 1948, p. [25] en [59—60].
49 WB V p. 275 v. 6; misschien een reminiscentie aan Hertspieghel VII v.v. 30—32.
50 WB V p. 291 v.v. 445—54.
51 WB V p. 339 v.v. 1645--46.
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of de vlietnimfen kwamen uit riet en biezen tevoorschijn om uitbundig en dartel
te getuigen van hun meeleven met zo'n belangrijke gebeurtenis! 5 2
Een natuurfilosoof als Hooft is Vondel niet geweest; hij had er geen behoefte
aan, de uiterlijke verschijnselen in de natuur uit innerlijke condities te verklaren. Alleen het bruiloftsdicht voor Joan de Witt en Wendela Bickers heeft hij
in de geest van Hoofts minnetheorieën gedicht.
Het huwelijk werd op 16 februari 1655, dus in de winter, gesloten, en Vondel
ensceneerde toen in het winterse Haagse Bos een ontmoeting tussen Venus en de
Vrijheid, deze laatste allegorisch voorgesteld als de Hollandse Maagd, gezeten
op de Hollandse Leeuw. Op Venus' vraag, hoe het haar lustte 'een lucht te
scheppen met den Leeuw', antwoordde de Vrijheid in de vorm van een historische les. Maar deze begon met een toespraak tot Venus als de wekster van het
blijde lenteleven:
Godin der weerelt, loet туп' toght и niet mishaegen;
lek zocht en vinde и hier ter goeder tyt en uur,
O levenweckerin en voester van natuur.
By wie de weerelt leeft, en al wat schynt verloren
Zich kleet in versehe verwe, en opstaet, ah herboren.
Zo ras de lentetyt uw vier en prickels voelt,
Waerop gedierte en vee en voglezang krioelt.
De leeurick uit den dauw, in vrolycke
hndouwen.
Met zang ten hemel vaert, om 't nieuwe licht
t'aenschouwen,
Te groeten met den dagh, daer 't gras, dus fang verwelckt.
Vast aengroeit, dat het piept, en 't lantvolck koeien mekkt:
0 Moeder van de min, begunstigh myne beden. 5 3
Hoe in het midden van de vijftiger jaren realiteitszin en barokke fantasie
elkaar nog afwisselen in Vondels natuurbeschrijvingen, blijkt uit een vervoerde
epische beschrijving van een watersnood en uit een zware barokke schildering
van een zonsopgang.
In 1655 schreef Vondel zijn Inwydinge voor het nieuwe Amsterdamse stad
huis, dat op 29 juli werd betrokken. Hij zegt in het begin van dit gedicht,
zoveel stof te hebben dat hij zich voelt als een maaier die zijn zeis slaat in de
aren 'en heenstreeft, door een zee van gout en goude baren'. Bij het beschrijven
van de tegenslagen waarmee de bouw te kampen had gehad, komt hij dan bij
de hoge watervloed van maart 1651, waarbij een gedeelte van de stad was
ondergelopen en de drooggemalen Diemermeer weer was overstroomd.
Blijkens de scherpe tekening van het watersnoodlandschap dat hij dan laat
volgen, moet hij deze ramp wel met eigen ogen hebben aanschouwd. Hij ziet
in zijn dichterlijke fantasie de Nijd, de gepersonifieerde afgunst die Amsterdam
zijn raadhuis misgunde, bontgenoten zoeken in het hoge noorden:
52 WB V p. 442; II p. 511; V p. 462, 529.
53 WB V p. 842 v.v. 16—27.
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Noch rustze niet, moer streeft naer d'onbevrozene
oorden.
En hitst met volle kracht den blaesbalgh, uit den Noorden,
Op dijcJc en dammen oen, dat Hollant schud, en yst.
De zee verlaet hoer bed. de springvloet wast, en ryst.
En overschryt hoer peil. de waeckende Aemsterfonders
Aen 't zweeten, in dien noot, met schuppe en zoôn, niet anders
Ah warenze getroost den springvloet van Neptuin
Het hooft te biên, gelyck een strantbeer van arduin.
Neptuin, hier tegens aen, wil toonen dal geen zoden
Vermogen zyne vorck en opgepreste Goden
Te stuiten, op den toght; ontziet noch dijck, noch pael.
Noch eicke planck, en komt u, boven Outewael,
Geborsten in de weide, en, bruizende op zijn riemen,
Vaert voort, en zackt, en rystt en valt in 't meer van Diemen,
Zet hofsteen, vee, en vrucht in 'i water, dat wel eer.
Zijns ondancks, ruimen moest den boezem van zyn meer,
Daer <ГAmsterdammers, die hier lucht en adem schiepen.
Al morrende om 't stehuis, nu huis en hof verliepen.
Op deze brede inleiding volgt dan de beschrijving van de rampzalige water
vlakten :
Het open Aemsterlant, de polder rontom heen.
Al 't vlacke velt lagh blanck, tot in het Sticht en 't Veen
Geleeck een bare zee. men kon het meer van Leiden
En Haarhm, stroom noch shot noch wegen onderscheiden.
De hoybergh bergde 't vee. de droeve huisman slack.
Met vrouwe en kindren, 't hooft gedootverft uit het dack,
In 't uitgemaelen meer. 5 4
Met de beschrijving van deze barre realiteit contrasteert wel sterk de barokke
fantasie-zonsopgang in het Keurgedicht voor Johan Maurits, van 1657. Daarin
vergelijkt Vondel op Homerische wijze de pracht en praal in zilver, groen en
rood, waarmee de vorst omgeven was, met de heerlijkste zonsopgang die men
zich kan voorstellen. In een verheven baroktaal bezingt hij de heerlijkheid en
glorie van een morgenstond, waarbij de traditionele leliën en rozen van de
renaissance-morgenlucht niet ontbreken;

M WB V p. 868 v.v. 213—37. Zie over deze springvloed: Lieuwe van Aitzema, Sahen
van Staet en Oorlogh, Derde deel, 's-Graven-Haghe 1669, p. 652; 'Den vyfden brack St.
Anthonis Dijck op twee plaetsen door tusschen Amsterdam ende Muyden, ende liep de
Diemer-Meer weder onder; de schoone Huysen stonden aldaer tot aen de Solderingh vol
Water.' Verdere literatuur bij S. A. Gabbema, Nederlandse Watervloeden, Gouda 1703,
p. 323.
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Zoo rijst de Vorst van 't licht des morgens, eer hy reist
Ter kimme uit, op den glans der heldre morgenstarre.
Die ieders oogen weckt, om uit te zien van verre
Hoe 'i eenigh schoon, de zon, op 't voortreên van den glans
Des blijden dageraets, zal steigren naer den trans
Der heemlen, op den troon van haeren gouden wagen.
Met gloeienden robijn en diamant beslagen;
Terwijl een frissche dauw van leliën, een wolck
Van roozen om hoer zweeft, die van het juichend vohk
Zal werden aengebeên, daer duizent nachlegaelen
Uit lustprieelen hoer begroeten, en onthaelen;
Dewijl zy 't al verlicht, en, vroegh en 's avonts spa,
Wat leven zoeckt verquickt, en aenqueeckt uit gena. 5 5
In 1654 had Vondel Horatius' Oden en Epoden vertaald en in 1660 verscheen
zijn poëzie-vertaling van Vergilius' Bucolica en Geórgica, achtereenvolgens in
zijn tien herderskouten en vier boeken Landgedichten. Het is heel waarschijnlijk,
dat juist in deze jaren van intiem verkeer met het klassieke landschap Vondels
liefde voor het autochtone landschapsschoon steeds groter werd. In de jaren
tussen 1657 en 1660 gaat zijn belangstelling namelijk uit naar het Goei met
Naarden en 's-Graveland, en naar de omgeving van Amersfoort tot aan Bameveld. Hij beperkt zijn belangstelling dus niet meer tot een speels-aangelegde,
omsloten tuin als die van Scheybeeck, waar hij met een klassiek oog aardige
meisjes in een beekje zag spelen en bloempjes zag plukken, maar nu gaat het
werkelijke landschap buiten dergelijke hofsteden voor hem open. Sedert de twintiger jaren heeft Vondels liefde voor de natuur en het reële landschap zich aanzienlijk verbreed.
Dat de dichter een welkome gast van de Hinlopens op de Eickhof onder
Naarden was, blijkt reeds uit een gedichtje dat hij in 1645 aan de dochters
Hinlopen stuurde. Hij zegt daarin, dat hij graag persoonlijk een exemplaar van
zijn proza-vertaling van Vergilius' herderszangen in Naarden aan Catharine
en Anna was komen overhandigen, maar dat de ziekte van zijn 'naeste bloet' —
waarschijnlijk zijn dochter Anna — hem thuis hield. Het merkwaardige van
dit gedichtje is, dat Vondel, de grote zwijger over zichzelf, hier zo spontaan zijn
liefde voor het buitenleven, en heel in het bijzonder voor het zomerse landschap
van het 'lachend Goy', uitspreekt:
Myn geest, tot fontvermaeck geneight.
Had uwen Eickhof hardt gedreight,
Daer eick by eick zoo vrolijck groeit.
Het velt vol zoete boeckweit bloeit.

55 WB VIII p. 586 v.v. 24—36. Vergelijk WB IX p. 310 v.v. 8 - 9 .
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En levert oen de honighby
Een levendige
schildery.
Die 't oogh misleit door groeizaem kleur.
En noodt den reuck op verschen geur. s e
Vijftien jaar later blijkt de broer van deze meisjes met zijn jong gezin de
hofstede Rustenbergh bij Naarden te bewonen. Evenals op de Eickhof was de
oudere Vondel ook hier een graag geziene gast. Op dit buiten schreef hij zijn
Wützang met de verzuchting erin 'Waer groeien eicken l'Amsterdam?' 5 7 Hier
voelde hij de vrijheid en de ruimte van het Gooise landschap, van welk gevoel hij
nog eens getuigde in zijn gedicht voor de jonge meisjes Hinlopen: De getrouwe
Haeghdis. Daarin plukten zij bloempjes 'in 't wilt';
Twee jonge Maeghden waren uitGegaen, in 'f kriecken van den dagh,
Daer niemant heek noch draeiboom sluit.
Het Goy voor ieder open ZagA,
Natuur haer keur van bloemen milt
Alsins te plucken gaf in 't wilt.
De lentezon bescheen het groen
Met puick van straelen overal:
Het Ыпискар stont in zijn saizoen:
De byen zogen bergh en dal
Van honigh hdigh te gelijck.
En alle honighkorven
rijek.
De maeghden op een heuveïkijn
Gelegen, en van plucken moe.
Beschut met loof voor zonneschijn
En zon, haer oogen loken toe.
En sliepen zoo gerust in 't gras,
AL· of de slaep haer hart genas. s 8
In 1657 schreef Vondel zijn lofdicht De Nachtegael van Amisfoort, een zang
waarin werkelijkheid en idealisering verstrengeld zijn. Of hij dit gedicht bij een
gravure van Amersfoort heeft gemaakt of uit loutere liefde voor de stad die
hij kende, is moeilijk definitief uit te maken. In dit loflied prees hij de landelijke
lusthof met de beken boven het Griekse Tempe-dal en de Hengstebron, en door
de Heiligenberg de Nederlandse Helicon te noemen bracht hij weer een stukje
Oudheid over naar onze streken. Pijnen, cipressen en eiken beschaduwen het
se WB V p. 160—61.
57 WB IX p. 279. Over de boekweitcultuur in het Gooi zie: А. С J. de Vrankrijker,
NaerdinclUant, Den Haag 1947, p. 81—95
58 WB IX p. 280—81 v.v. 7-^24.
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veld, de natuur verschaft ooft, het welig vee loeit in de beemden. Men jaagt,
velt bomen en voert graan op de wagen naar de korenmarkt. Kortom, een
landelijkheid vol activiteit!
Dit alles stemt overeen met de versregel uit Vergilius' Geórgica, die hij als
motto aan het gedicht meegaf. i 9 Volgens die regel kende de omgeving van
de stad een voortdurende lente en zomer! De geschiedenis leert echter, dat de
werkelijkheid wel eens anders is geweest. Want in de nacht van 25 op 26 januari
1651 was er een vreselijke watersnood ontstaan, die het land rondom Amersfoort tot aan de stadspoorten onder water zette. eo Slechts heel terloops memoreert Vondel deze ramp wanneer hij schrijft:
Godts hant beproeft de Bruit van d'Eem, als Godts verkoren.
β1
Door 't Water van den Rijn, als 't sneeuw te snel ontdoit.
Een andere werkelijkheid vond Vondel aan de zuidrand van het Gooi. Daar
was in het midden van de zeventiende eeuw een lustoord verrezen, waar de wel
gestelde Amsterdammers graag de zomer doorbrachten. Ze hadden de moerassen
laten inpolderen, de schrale hei omgeschapen in vruchtbare landerijen en er
hun landhuizen gebouwd om er van de rust en de jacht te kunnen genieten. 8 2
Op 18 juni 1658 huwde Joan van Waveren met Debora Blaeuw. De bruide
gom was de zoon van een der Amsterdamse burgemeesters, Anthony Oetgens
van Waveren, en deze had in 's-Graveland de buitenplaats Spiegelrust aan
gelegd. In zijn bruiloftsdicht roemt Vondel op traditionele wijze de hele om
geving van dit buitengoed weer boven het Tempe-dal met de Peneus, maar
tevens laat hij voelen hoeveel moeite men ervoor over had, tot het geluk van
zo'n landedelman-bestaan te geraken:
In Goeilant bloeit een streeck, nu 's Gravenlant geheeten,
Daer d'edehte Aemstelaers een tijt geleden zweetten
Om schraele en barre hey te mesten, en den grant.
Die arm uit zijn' aert, in vette May en klont
En vruchtbre klaverweide en beemden te verkeeren.
Zoo komt de kunst Natuur te boet, en kan haer teeren
Wat lantbouw, arbeit, en zorghvuldigheit
vermagh.
Hier quamen stallingen, en hoeven voor den dagh.
se WB VIII p. 60&-09.
ββ Zie over deze watersnood: Aitzema, o.e. Derde deel, p. 652: 'De Dijeken in de Betuwe,
Tieler en Bommeler-Weerdt, Maes ende Wael, ende aen de Veluwe waren overgeloopen
ende door gebroocken. 't Water liep tot Amersfoort voor de Poort, veel Vee ie verdroncken,
oock Menschen: De Huysluyden moesten haer meest salveren op de Solders, in ende op
de Daecken; veel Hasen wierden op de Boomen gevanghen.'
ei WB VIII p. 609 v.v. 41^12.
** Over de ontginning van de omgeving van 's-Graveland zie: D. Th. Enklaar en А. C.
J. de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland, deel II, A'dam 1940, p. 58—62. Op p. 34
wordt verhaald hoe de Fransen op 28 sept. 1672 'Spiegelrust' in brand staken.
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Palaizen, vee en vrucht, en laenen, en waeranden.
Men noemt dees fontstreeck nu de Tempe dezer fonden,
Daer Peneus, hlaer van stroom ois glas, door heenevloeit.
Hier zingt de nachtegael. hier quinckeleert, en broeit
De vogel, jaer op jaer, zijne eyers uit. hier draegen
De boomen lecker ooft. hier vliegen, en hier joegen
De jongkers naer patrijs, en hazen jaghtgezint
Met snufjelenden brack, en vluggen hazewint. e s
Misschien was zo'n hooggestemde aanprijzing van een buitengoed wel eens
nodig, om een jonge bruid te bewegen de stad voor een tijd of voorgoed te
verlaten. Dit blijkt althans duidelijk uit het Lantgezang, dat Vondel in 1659
dichtte voor de bruiloft van zijn nichtje Rebecca Bruining en de Gelderse landjonker Reinier van Estvelt.
Rebecca, de jongste dochter van Vondels jongste zuster Catharina, was een
stadsjuffertje en zij heeft misschien opgezien tegen de eenzaamheid van een
landgoed, dat zover van haar stad gelegen was.
Vondel koos als motto voor zijn gezang een versregel uit de tweede écloga
van Vergilius, waarin deze zegt dat de goden tenslotte ook in de bossen hebben
gewoond. Dan stelt hij het voor, alsof hijzelf, verscholen achter een lindeboom,
Estvelts pleidooi voor het 'ackerleven' afluistert.
Terwijl bruid en bruidegom 'in het schijnsel van de maen' aan de oever van
een beek zitten, begint de bruidegom 'zijne lantschapschilderyen' en wijst hij op
de vreugde, die straks het 'vleck' zal vervullen, waarover zij zal mogen regeren.
Dan prijst hij de 'vrye en ope lucht' waar zij, ver van stads- en beursgerucht,
vrij zal kunnen ademen, onder het gezang van blijde nachtegalen. Ze zal er zich
niet behoeven te vervelen, want het landelijke bedrijf van eigen vissers, boeren
en herders zal haar voldoende afleiding verschaffen. En zélf liefhebber van de
lange jacht zal hij haar meenemen op de hazen- en vogelenjacht, waarna ze
samen weer zullen zitten aan de beek die er ruist door het korenveld:
Winter, zomer, herfst, en lente,
Ehk saizoen van 't ronde jaer
Offert и een wisse rente.
Buiten schipbreuck, en gevaer.
Bloem, en ooft, en korenaer,
Bacchus vrucht, en Ceres gaven.
Onder 't ploegen van uw slaven.
Yder neemt zijn' arbeit waer.
Ginder vischi een uit den vyver
Spartelvisschen onvermoeit.
Herwaert toont и (Гossendrijver
es WB VIII p. 635 v.v. 1—16.
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Hoe uw vee in 't grazen groeit.
En van weelde springt, en loeit:
Of de kudde volghi den herder.
En zijn rieten fluit wat verder,
Daer de dau het gras besproeit.
Lust и schaepemelck te slorpen,
Lust и honigh, kaes, of room.
Hart, of velthoen: hof en dorpen
Zijt gy waert, en wellekoom.
Yssel, Rijn, en Veluwzoom
Zien и vliegen, als met vfoglen.
Heet op hazejaght, en voglen,
Aen mijn zy, met vryen toom.
Lust het u, van loof behmmert,
Daer ons Vlierbeeck, langs den kant
Ruischt door 't koren, onbekommert
Wat te rusten, hant aen hant.
En uw lief, uw waertste pant.
Uwen Bruidegom t'onthaelen:
'k Zal mijn echte schuit betaelen.
Uit een kuischen minnebrant. M
Waar dit lustoord precies moet worden gesitueerd, is niet duidelijk. Maar de
naam van de bruidegom, de vermeldingen van het vlek, IJssel, Rijn en Veluwezoom, en vooral de naam van de beek wijzen naar de streek tussen Amersfoort
en Barneveld. Het oude geslacht der Estvelts ontleende zijn naam aan het land
goed Estvelt, dat leenroerig was aan Gelderland en nabij Barneveld gelegen
was. e s Topografisch gezien ligt nú nog even ten noorden van Barneveld het
buurtschap Esveld, en bovendien draagt de benedenloop van de Barneveldse
beek nu nog de naam van Vlierbeek. β β
β4 WB VIII p. 760—63 v.v. 33—64.
es Een genealogie van de Bruyninghs is te vinden achter in het Amsterdamsch Jaar
boekje 1900. (Het daar vermelde jaartal voor de hier bedoelde bruiloft is foutief.) — Over
de Estvelds wordt in genoemd Jaarboekje het een ander meegedeeld, en bovendien in het
Archief van het Aartsbisdom Utrecht XXXV, waar op p. 196 wordt vermeld dat er tijdens
de vervolging ten huize van de rijke, machtige familie der Estvelds onder Barneveld in het
geheim godsdienst-oefeningen werden gehouden, dat ze rondtrekkende priesters krachtdadig
steunden en er in Barneveld pas in 1674 een missiestatie werd opgericht. Op p. 214 wordt
een zekere Anna van Estveld genoemd: geboren in 1669, op 26 juli 1714 gehuwd met Heri
bert Hagen, op 1 maart 1751 te Barneveld gestorven. Over haar werd in het dodenboek
aangetekend: 'Vere mater hujus stationis et fulcrum Catholicorum.'
** Zie Lijst der Aardrijkskundige namen van Nederland, Leiden 1936 (Uitgeg. door het
Kon. Ned. Aardrsk. Gen.), p. 123. Verder: Α. Α. Beekman, De ¡Fateren van Nederland,
's-Gravenhage 1948, p. 52.
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Indien dit landgoed daar inderdaad heeft gelegen, dan contrasteert deze
idyllische schets wel erg met de werkelijke, historische schildering van het
noodgebied bij de watersnoodramp van 1651; bovendien met de primitieve
zielzorg, die in die dagen in deze streek kon worden uitgeoefend. Dit kunnen
voor de stadsjuffer Rebecca reële problemen zijn geweest. Maar daarover wordt
in dit feestgezang vol Vergiliaanse en arcadische vrede met geen woord gerept.
Sedert de dagen, dat de meer dan zeventigjarige dichter deze dichterlijke
rondwandelingen maakte door het Gooi en zijn omgeving, zijn er geen duidelijk
gesitueerde landschappen meer van Vondels hand verschenen. Hij had de schoonheid van de aarde verheerlijkt gezien bij zijn klassieke auteurs en haar zelf
geschouwd met eigen oog. Toen was voor hem de tijd aangebroken om, nog meer
dan vroeger, op deze schoonheid te reflecteren als op een schepping Gods.
Dit deed hij in zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdient en in zijn Joannes
de Boetgezant. Met de publicatie van deze twee grote godsdienstige werken,
respectievelijk in vijf en zes boeken vervat, heeft Vondel blijkbaar in 1662 zijn
75ste jaar willen vieren.
De natuurbeschrijvingen uit deze twee grote werken en het daarop volgende
drama Adam in Ballingschap wijzen erop, dat de dichter in zijn ouderdom de
natuur steeds meer is gaan zien als een zichtbare schepping Gods. In het derde
Boek van zijn Bespiegelingen zegt hij, dat wij, stervelingen, aan wie 'een perck
en maet' is gesteld, Gods heerlijkheid niet onmiddellijk kunnen schouwen, maar
dat we die het beste begrijpen uit Diens stappen, de schepselen. Het is er volgens
de dichter mee als met de zon, waarvan we ook pas 's avonds, indirect, de heerlijkheid op haar schoonst kunnen genieten:
Gelijckwe 's avonts noch, in 't groeien van de schimmen,
Den glans van d'avontzon, gedaelt beneên de kimmen.
Zien schijnen door de zee, en 't schuimend
pekelzout.
Met straelen geschakeert, en purpergloet, en gout.
Getuigen van het licht, dat, nauwelijx
verdweenen.
De weerelt heeft verquickt, gekoestert, en bescheenen;
Zoo zullen wy nu Godt, en d'oppermajesteit
Bespiegelen in 't werck van zijn voorzienigheit;
Dewijl onze oogen niet die zon van alle zonnen
In hoeren vollen glans en dagh verdroegen können. · 7
Verderop in hetzelfde Boek prijst de orde-lievende dichter God als de grote
Ordenaar Die alles op zijn juiste plaats heeft geschikt. Hiervoor ontwerpt hij een
landschap, dat met de bekende plaatsbepalende woordjes veel overeenkomst
vertoont met het landschap uit de Rey der Eubeërs. Hier zijn deze bepalingen
— hier, ginds, daar, elders — echter op hun plaats, nu God als de grote Ordenaar wordt beschreven. Tegelijk blijkt uit dit nieuwe schilderij, hoe Vondel op
βτ WB IX p. 508 v.v. 1—10.
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zijn oude dag nog steeds een trouw aanhanger is van de zestiende-eeuwse schil
dersschool, die immers zwoer bij de bonte veelheid.
Omdat Vondel bovendien nooit in de natuur heeft gezwelgd omwille van haar
schoonheid, maar deze — al was het vroeger ook impliciet — altijd heeft ge
noten als een geschenk van God aan de mens, ziet hij haar ook steeds in de
menselijke maat. Nooit gaan zijn landschappen deze maat te boven, en daarom
geeft hij in dit vertellende landschap, na een bonte hoeveelheid landschaps
verschijnselen, een verscheidenheid van menselijke handelingen, waardoor het
landschap volkomen menselijk wordt:
./Vu openbaert zich hier de schoonheit van 't heelal.
Die ту voor 't voorhooft slaet. oen welcke leden zal
lek 't schoone lichaem van de weereU best beginnen
t'Ontleden? wie verrückt mijn' geest, verstant, en zinnen,
In 't openschuiven van dit goddelijck tooneel.
En Godts vertooningen? ô weereltsch lustprieel!
O lantschap, daer natuur zich zelf oen heeft gequeten.
En e Wc om 't rijekst volwrocht, voltrocken, niets vergeeten!
Wat ordineerder heeft die vonden uitgezocht.
En elck zoo wel geschickt, en op zijn plaets gebroght,
Den voorgront, achterdocht, dat flaeuwen, en verschieten;
Hier bosch, daer korenvelt, gins weiden, elders vlieten.
En ope lucht, en bron, die uit den heuvel springt?
Gins blaeut geberghte, en rots: hier quinckeleert en zingt
De nachtegael in 't wilt. wat vliegen daer al vogeh
By vlughten door 't geboomt, of drijven op hun vlogels
Bezadight in de lucht, of over 't effen meer!
De vrolijcke landou, verquickt door 't schoone weer,
Aen 't groeien, dat men 't kruit en groene gras hoort piepen.
Apelles volghi natuur met kunst na, in het diepen
En hoogen op zijn maet. hy starooght, en verdrijft
Zijn verwen
liefelijck...
Hij ziet zich aen de zon en hoeren opgang blint,
In alle speelingen van water licht en wohken.
En purperglans en gout. hier wort de koey gemoL·ken.
Daer steeckt de visschers pinck om verschen visch in zee.
Hier rijt een heele vloot voor ancker op de ree.
En ginder schoeit de jaght op 't spoor der hazewinden.
De bracken snuffelen, om 't vlughtigh hart te vinden.
Het nest, vol oïevaêrs, in top van slot en borgh.
Verwacht met open beek het aes, door 's vaders zorgh
In 't groene velt gevischt. wie kan de schoonheit noemen.
Die zich in 't weeligh vee, en ooft, en zaet, en bloemen.
En starren, zonne, en maene, en woleken
openbaert!ю
ββ WB IX p. 521—22 v.v. 379-^100, 404—15.

121

Behalve deze schildering ter ere van de grote Ordenaar geeft Vondel nog een
grootse beschouwing over de veranderingen aan de lucht. Daarbij komt hij dan
op merkwaardige wijze uit bij de schildering van een door de maan overglansde
nanacht, waarvan hij, in zijn voorstelling, tot aan zonsopgang geniet vanaf een
heuvel aan de Zuiderzee:
, . ..
. . . by helder weer.
En Maeren maeneschijn, verschijnen, tot Godts eer.
De starren oen de lucht, om laegh de landeryen.
Vol vruchten, vol geboomte, en vee oen aile zijen,
In eene zelve lucht, die voor onze oogen
hangt...
...nu wil ick by de maen
En maeneschijn my op een heuvel zetten gaen.
Of op een' bergh, in 't groen, daer duizent schelle keelen
Van nachtegaelen vroegh mijn oor met wiltzang streelen.
De levenwecker vast in eiche en beuche mischt.
De zuider zee op stront met zachte baren bruischt.
Gezang van jofferen, en blijde muzikanten.
En jluitgalm opwaert rijst, uit telge, en teere planten:
Hier vang ich te gelijch gezicht en zoet gerucht
Van verf en Ыапск en glans, in eene zelve lucht;
Terwijl het morgenroot ту toebloost uit den oosten.
Een morgenzon belooft, die 't flaeuste hart zal troosten.
En schijnen in den daeu, op 's aerdtrijchs ronden ring.
Zoo levendigh en schoon ah zy te water ging. вв
Wanneer in Joannes de Boetgezant de God-Mens van Nazaret naar de Jordaan
reist, luikt de natuur op voor haar Schepper, Die daar als de zon der recht
vaardigheid in het landschap verschijnt:
Waer hy de voeten zette en aenquam scheen de zegen
Te vallen uit de lucht; gelijck na eenen regen.
Verwacht met smerte, en daer de dorre beemt om riep.
De zon veel schooner schijnt, het gras groeit, dat het piep.
Een lent van bloemen verft de heuvels en de dalen.
Geen schilder kan landou en lantschap schooner moeien,
AL· hy een' regenboogh van duizent verwen mengt,
't Gevögelt quincheleert. de blijde leeurich brengt
Zijn toonen by, en volghi de keel der nachtegaelen.
De bronaêr loeft het groen met versehe waterstraelen.
De ceder neight zijn kroon, natuur zet heur gelaet
Naer blijschap, en verkeert in eenen andren staet.

β9 WB IX p. 534—35 v.v. 743—47, 751—64. Over Vondel en Vossius in verband met
deze fraaie natuurverzen, zie de voetnoten in WB IX p. 533—35.
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De winterbuien, lang oen 't bularen, woeien over.
De bie, verleckert op den tijm, en bloem, en hver,
Zuight honigh uit den daeu. de schaepskoy levert room.
De harten huppelen, de blijschap kent geen' toom. 7 0
In Adam in Ballingschap heeft de christen-humanist Vondel natuur en mens
héél uitdrukkelijk verheerlijkt als scheppingen Gods. Lucifer moest zelfs bij het
betreden van het paradijs in de vroege ochtend de serene morgenstemming
ondergaan, waarbij de schelle nachtegaal zich als een voorbode van de zon aankondigt en de lentewind als 'levenwecker' in de door de zon vergulde bomen
speelt. Adam en Eva heffen een beurtzang aan, waarin zij het al-verkwikkend
morgenlicht bezingen in navolging van de vogels, wier morgenwijs begint 'aen
alle kanten uit te breecken'.
Zoals het vertellende landschap uit Pafomedes een pendant kreeg in Bespiegelingen, zo krijgt ook het paradijselijke landschap uit de Heerlijckheyd
van Salomon hier een parallel, wanneer Gabriel in de hemel aan de engelen
verslag uitbrengt over zijn bezoek aan de hof van Eden:
Wat heeft de Godtheit hier een hemelschdom
geplant!
Hoe roken wy den geur van 't mekk- en honighlant.
En Ыапске leliën, en versch ontloke rozen!
Hoe flonckren d'oevers hier van bdellion, turkozen,
KarbonMen, onixsteen, en flickrend
diamant!
De gront is een tapijt van bloemen, geene hant
Van geesten kan zoo rijck borduuren en schakeeren.
Wat vogels steecken hier in kostelijcke
veeren!
Daer stoet d'eenhoren, die zich spiegelt in de bron.
Hier volght de zonnebloem het aenschijn van de zon.
En schijnt in 't harte ontvonckt van levendige straelen.
Wat vogeh zingen daer alle engebche
kooraelen
Met hunne keelen na! hoe weeligh hangt dit ooft!
Hoe zwilt dees muskadel! d'oranje boom belooft
Den mont verquickend sap. men ziet het vee gedyen
By keur van geurigh kruit, en duizend
leckernyen.
De rugh van 't dertel lam, gedost met eene vracht
Van gloênde purperverf, getuight door zijne draghi
In welck een' beemt het weit, en draeght livrey en wapen
Van koningh Adams hof, ter heerschappy
geschapen.
De boom zweet honighdau. de beeck geeft room en wijn.
De boomschors is kanneel. hier valt de zonneschijn
Gematight, niet te heet, noch koel: het zy de straelen
In top staen: 'tzy het licht verrijze, of koom te doelen.
70 WB IX p. 728 v.v. 275—90.
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(TAlzegenaer stort hier zich zelven teffens uit.
En waert in dier, en erts, en steen, en plant, en kruit.
Doch meest in Adam, heer van 't edehte geweste.
De hemel gaf zijn hart aen 't aerdtrijck hier ten beste. 71
Deze paradijsbeschrijving van de boodschapsengel Gabriel is niet louter een
aaneenschakeling van willekeurig vervangbare natuurimpressies, maar is zorgvuldig gestructureerd en wil vooral als visionaire profetie doorschouwd worden. 72 In de hieraan onmiddellijk voorafgaande verzen heeft Gabriel een
beschrijving gegeven van de tocht uit de hoogte langs de Melkweg naar beneden :
een brede kosmische blik, typisch Vondeliaans vanuit een denkbeeldig hoogtepunt buiten de aarde. Hierna wordt in een enkel vers (het eerste van ons fragment) een algemene indruk van het paradijs gegeven, onmiddellijk gevolgd
door de bijzondere indrukken van de vijf zintuigen. De inleiding tot de zintuigelijk zorgvuldig genuanceerde paradijssfeer komt van de reuk, die van
alle zintuigen het eerst en vaak het krachtigst inwerkt op het voorstellingsvermogen. Dan volgen de gezichtsindrukken: deze worden niet gevormd door
een omsloten ruimtelijkheid, maar door flonkerende stenen aan de wateroevers, die met bloemrijke grasvlakten de glans van de middagzon het felst
weerkaatsen. Het gehoor wordt gestreeld door een verhemeld vogelgeluid
dat met het engelen-borduursel der bloemen eraan herinnert, dat God in het
paradijs een hemelsdom heeft geplant. Ondertussen lijkt het landschap, dat
als in een wandeling betreden wordt, vaster gesloten. Een fruittuin, die de
smaakgegevens inleidt, geeft uitzicht op een vlakke weide, waarachter een open
bos of boomgaard het oog trekt. Centraal staat het lam met de purpervacht,
ontleend aan Vergilius' vierde écloga (ν. 45). Dan volgen klassieke herinne
ringen: de boom, die honingdauw zweet, is eveneens uit Vergilius' vierde écloga
(ν. 30) ; bij de beek, die room en wijn geeft, kunnen we gelijktijdig denken
aan Ovidius' Metamorphoses I, 107 en aan Hooglied 5, 1, terwijl de kaneelschors vaag herinnert aan Hooglied 4, 13—14. De gevoelsindruk tenslotte is
die van de gedurig aangename luchtzoelte in een gematigde temperatuur. In
de laatste vier regels komt de gevolgtrekking van de verzadiging der vijf zin
tuigen, die met de laatste versregel culmineert in de algemene indruk, waarmee
Gabriel zijn paradijsvisioen begon.
Deze zorgvuldig gestructureerde paradijsbeschrijving wil als een visionaire
profetie doorschouwd worden. In Vondels gedachten moest Gabriel, als de
boventijdse aartsengel van de boodschap, in Eva een prototype van Maria zien.
Daarom plaatst de dichter hier Eva in een geur van leliën en rozen, zoals hij
in de Heerlyckheit der Kercke (v. 174) Maria laat beasemd worden door een
geur van dezelfde bloemen. De eenhoorn, het dier dat zijn ontembare woede
71 WB X p. 118—19 v.v. 311—34.
72 Voor een bredere analyse zie: Anton van Duinkerken Gabriel by Vondel in Roeping
35 (1960), p. 580—92. Herdrukt in Verzamelde Geschriften III.
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uitsluitend neerlegde in de schoot van een onaangetaste maagd, is een passend
symbool voor de eerste bruidegom en tevens een bekend Christussymbool, gelijk
de zonnebloem het zinneteken is van de vrouwelijke volgzaamheid en van de
onderwerping aan Gods wil.
Deze geschetste landschapssymboliek vindt haar bevestiging in het centraalgeplaatste lam, dat met zijn purperkleur (misschien donkerrood of roodbruin)
het livrei van koning Adam, man van rode aarde, draagt. Deze zinspeling herinnert aan de legende, volgens welke Gabriel de geboorte van de Verlosser zou
hebben aangezegd aan keizer Augustus, waarna Vergilius in zijn vierde écloga
over de komende Aetas aurea, het tijdperk van de Verlossing, zou hebben geschreven. Temidden van de smaak-opsommingen vindt het grazende lam zijn
natuurlijke plaats, en wel in dubbel opzicht: terwijl het met het overige vee
geniet van de paradijslekkernijen, is het met zijn purpervacht tevens het lam,
dat door de mensen zal worden gegeten. Midden in de paradijsbeschrijving
staat verhuld, maar voor ons niet verborgen, het Lam, dat voedt tot eeuwig
leven en waarvan Gabriel de uitverkoren boodschapper zal zijn. De pastorale
belangstelling van de aartsengel krijgt bij de vraag, waarom tussen de zintuigen
hier de smaak zo uitvoerig werd bedeeld, een dieper perspectief. Juist in dit
perspectief ziet Gabriel alle verschijnselen van het paradijs gegroepeerd rondom
het purperlam, dat het livrei van Adam draagt op een stukje verhemelde aarde,
dat openligt voor de inwerking van een zacht-stralende genade-zon.
» » ·
In de jaren dat Vondel in Amsterdam al deze gestileerde landschappen componeerde, leefde er in zijn stad een groot aantal landschapschilders, die door
aanleg en ontwikkeling twee geheel verschillende groepen vormden en naar
werkwijze en maatschappelijke welstand ver van elkaar stonden.
Daar was vooreerst de italianiserende school, die gevormd werd door een
groep schilders, die offerden aan de modegeest en schilderden wat zij in bijbelse
of klassieke geschiedenis hadden gelezen. Voor entourage en achtergrond kozen
zij aangepaste landschappen, die zij in Italië — in de werkelijkheid of op
doeken — hadden gezien. Soms schilderden zij ook louter Italiaanse natuurtaferelen zonder bijbels of klassiek verhaal.
Zo hadden Pieter Lastman en Jan Pynas, beiden schilders van bijbelse voorstellingen, zich in Rome gevormd onder leiding van de Duitser Adam Elshaimer,
die zelf op de Italiaanse natuur geïnspireerde landschappen schilderde. Hun
stukken zijn opvallend academisch gecomponeerd en zijn bont en onrustig van
kleur.
Claes Pietersz Berchem was, evenals Jan Both, ook in Italië geweest en schilderde naast talrijke bijbelse en mythologische voorstellingen Italiaanse idyllen
met herders en herderinnen, koeien en schapen in een bergachtige wereld met
ruïnes en torens onder een zoetrose of soms hardblauwe lucht.
Adam Pynacker deed hetzelfde als Berchem en Both. Ook hij schiep berg125

achtige, zuidelijke landschappen met geiten en koeien aan het water of een
herderin met haar vee onder een bomenpartij in een dal.
Naast deze italianiserende schilders van historiestukken en pastorale idyllen
stond de grote groep van de zogenaamde Hollandse landschapsschool. Deze
schilders zochten het niet in het zuiden, maar gaven het Hollandse landschap
getrouw en onopgesmukt weer in zijn eenvoud en grootsheid.
Rembrandt vestigde zich eind 1631 in Amsterdam en legde de omgeving van
de stad natuurgetrouw vast in zijn etsen en tekeningen. Hij en Hercules Seghers
droegen in Amsterdam veel bij tot een meer natuurlijke ongekunstelde opvatting
van het landschap, zoals Esaias van de Velde, Jan van Goyen en Salomon van
Ruysdael dat elders deden.
Jacob van Ruisdael was omstreeks 1653 uit Haarlem naar Amsterdam gekomen en schilderde daar de hem vertrouwde Haarlemse omgeving: een weggetje door de duinen, de grote zee en de Overveense blekerijen aan de voet van
de duinen met het brede zonovergoten vlakke land. Maar ook andere landschappen schilderde hij, waaronder zijn brede riviergezichten met molens tegen
hoge atmosferische Hollandse luchten een bijzondere bekendheid verwierven.
Aert van der Neer gaf de Hollandse winter weer, zoals hij dat Hendrik Avercamp had zien doen. Van der Neers figuren zien er echter minder bont uit en
zijn kale bomen, molentjes en kerktorens op de rivieroever zijn veel Hollandser
dan bij Avercamp. In zijn zon- en maanlichtstukken gaan de luchten werkelijk
open en vormt het atmosferische licht de natuurlijke verbinding tussen lucht
en aarde.
Philips de Koninck schiep, evenals Hercules Seghers, stille panorama-landschappen met eindeloze vergezichten, verlicht door een tussen de wolken doorbrekende zon. Stukken vol ruimte, stemming en atmosfeer. 7S
En t o c h . . . met deze nu wereldberoemde, kapitale doeken konden de schilders in hun eigen tijd geen brood verdienen. Aert van der Neer zag zich gedwongen, met zijn zoon een tapperij te houden en overleed tenslotte, na een
faillissement, doodarm op een dakkamertje in Amsterdam. 74 Meindert Hobbema
werd in 1668 op dertigjarige leeftijd wijnroeier in deze stad. Philips de Koninck
was blij met een baantje als aantekenaar van het Leidse Veer.
Het publiek vond deze inheemse landschappen eenvoudig lelijk. Het wilde
uitheemse, liefst zuidelijke landschappen, die kunstig waren gecomponeerd met
rotspartijen, doorkijkjes, arcadische tafereeltjes en watervallen. Daarom hebben
schilders als Both, Berchem, Hackaert, Pynacker en De Moucheron flinke prijzen voor hun stukken kunnen bedingen en schijnen ze in goede doen te zijn

73 Voor de Hollandse landschapsschool zie: Johanna de Jongh, Het Hollandsche Landschap in Ontstaan en Wording, 's-Gravenhage 1903. Voor de Amsterdamse schilders uit de
zeventiende eeuw: A. Bredius in Amsterdam in de zeventiende eeuw III. De schilderkunst
('s-Gravenhage 1901—1904) p. 7—173.
74 W. F. H. Oldewelt, Amsterdamsche Archiefrondsten, A'dam 1942, p. IBI—85.
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geweest 7 5 Het is dan ook geen wonder dat Allart van Everdingen, die Zweden
had bezocht, noordse watervallen ging schilderen en dat Jacob van Ruisdael
hem hierin bescheiden navolgde.
Vondel leefde in Amsterdam tussen al deze schilders en het ligt bijna voor
de hand, dat hij als poeta doctus zich meer getrokken voelde tot de schilders
van de klassieke verbeelding en academische vorming dan tot de zoekers van
de alledaagse Hollandse werkelijkheid.
Het academische was voor Vondel, die van nature naar autoriteiten zocht,
heilig! Dit is misschien ook wel een van de redenen, waarom de jonge Vondel
zich tot de academische Van Mander getrokken voelde. Hoogstwaarschijnlijk
heeft de jonge Vondel deze Haarlemse Vlaming, die het laatste anderhalf jaar
van zijn leven in Amsterdam woonde, persoonlijk gekend. Van Mander kende
in ieder geval heel veel Amsterdammers, want hij weet bijvoorbeeld precies
welke Amsterdamse kunstliefhebbers bepaalde schilderijen van Brueghel bezaten
en wat daarop te zien was. Hoe het ook zij, Vondel heeft Van Manders geschrif
ten goed gekend en de schilder-schrijver bewonderd.
Vooraan in de uitgave van de Warande der Dieren van 1617 citeert Vondel
uit het Schilderboek een passage over de tekenaar-schilder-plaatsnijder Marcus
Gerarts. Van Mander prijst daarin de Brugse meester als een kunstenaar
'wesende Universael, of in alles wel ervaren, 'tzij Beelden, Lantschappen, Metselerijen, Ordonnantien, Teyckenen, Etsen, Verlichterij, en alles wat de Konst
magh omhelsen'. Door het noemen van 'Ordonnantien' verraadt de schrijver
zijn bewondering voor kunstenaars, die weloverwogen de academische wetten
van schikkingen, d.w.z. van de juiste verhoudingen der onderdelen in een
schilderij, in acht namen. 7 β Veertig jaar later blijkt Vondel hem nog trouw te
zijn, want dan schrijft hij een gedicht op de afbeelding 'van den onsterflijcken
Heere, Karel van Mander', met als motto de woorden van Vergilius: Sic itur
ad astra. 7 7
In 1643 schreef Vondel Byschriften op de twaalf maanden, de dag en de
nacht, zoals ze door Joachim Sandrart waren geschilderd en die twee jaar later
als kopergravures algemeen verkrijgbaar werden gesteld. Vondel hield zich
daarin aan de gepersonifieerde voorstellingen, waarin de genoegens van iedere
maand een heel concrete taal spraken. Bijvoorbeeld:
De grootvaêr Loumaent
Zijn rug bevriest tot ys

duikt en krimpt
...

in bonte

vellen.

De blijde Grasmaent voegt een muts met groene
pluimen.
Het vrolick grasgroen kleet, de bloemkorf, tulp, en
luit...
De Hoimaent

voegt het geel en goutgeel,

licht van

De wijngaart krult om 'i hooft van Wijnmaent,
75
76
77
78

ploien...

schier verdronken

...

7β

Bredius, o.e., p. 151.
WB I p. 501.
WB VIII p. 613.
WB IV p. 554—70.
127

Naast een academicus als Van Mander en een allegoricus als Sandrart bewonderde Vondel de arcadische schilders. Toen Henrick Bloemaert, zoon en
schildersleerling van de Utrechtse arcadische schilder Abraham Bloemaert,
Guarini's Pastor Fido in 1650 had vertaald, prees Vondel hem als een 'doorluchtigh Schilder en Poëet' en noemde diens werk een 'lekkemy', een 'Puyck van
Schilder-poëzy!' 79
De meeste bewondering heeft Vondel echter altijd gehad voor de zogenaamde
historie-schilders ! Hij prees de 'Romainsche Historischilderyen' die loan Lievensz, Govaert Flinck en Ferdinand Bol schilderden voor de burgemeesterskamer en het burgemeestersvertrek van het nieuwe Amsterdamse stadhuis, en
daarna de voorlopige 'Historischilderyen' in waterverf van Govaert Flinck voor
de grote lunetten van de gaanderij der Burgerzaal. 8 0
De historie-schilders inspireerden Vondel soms tot drama's zoals blijkt uit de
Opdracht van Joseph in Dothan. Daarin zegt hij namelijk : 'losephs verkoopinge
schoot ons in den zin, door het tafereel van lan Pinas, hangende, neffens meer
kunstige stucken van Peter Lastman, ten huise van den hooghgeleerden en
ervaren Dokter Robbert Verhoeven; daer de bloedige rock den Vader vertoont
wort'. β 1 Op zijn oude dag noemt Vondel deze Peter Lastman met zijn 'kunstige
stukken' nog 'den Apelles onzer eeuwe' en weet hij niet of hij Rubens of hem
de fenix der Nederlandse schilders moet noemen. β 2 Lastman voldeed dan ook
volkomen aan de eisen, die Vondel in dicht en ondicht aan de grote schilders
meende te mogen stellen. In zijn Berecht op de Jeptha schrijft hij: 'Zoo plaghten
de doorluchtighste Italiaensche schilders, in hun historischilderyen, byzonder
op het wel schicken, de kroon van hunne wercken, te passen'. 8 3 En in zijn
Inwydinge van 't Stadthuis ^Amsterdam spreekt hij zijn mening uit, dat de grote
schilderkunst berust op 'verwen maetigen, hartstoghten ordineeren' / En bouwen
naer de kunst'. 8 4 Kortom, de techniek van harmoniëren en componeren ! Daarbij wordt met geen woord gesproken over het grote gevoel dat de schilder aangrijpt op het moment van de inspiratie, een gevoel dat hem boven zijn onderwerp en zichzelf uitheft en hem juist datgene Iaat zien, wat voor de cerebrale
technicus altijd verborgen blijft.
Van zijn vriend Philips de Koninck besprak Vondel alleen maar de historiestukken en portretten, en hij sprak met geen woord over de stille, wijde landschappen van de meester. Geschiedenis en mensen hadden nu eenmaal Vondels
belangstelling. Ook boeiden hem de vertellende veelheid en het daarmee samenhangende bonte koloriet. Daarom had hij geen goed woord voor modernen als
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WB V. p. 522.
WB VIII p. 216, 723.
WB IV p. 74.
WB IX p. 290.
WB VIII p. 774.
WB V p. 886.

Van Ruisdael, Van Goyen en Hobbema, die in plaats van het verhaal alleen
85
maar ziel en atmosfeer in het landschap zochten.
Onder de schilders van het landschap heeft de Utrechtse landschapschilder
en etser Herman Zachtleven Vondels aandacht getrokken. In 1660 schreef
Vondel een gedicht Op het Kunstboeck van Herman Zachtleven, vermaert schil
der en tekenaer. De dichter, die een dertig jaar geleden de Rijnstroom had be
zongen, vond het verrukkelijk, in het boek de prenten te zien, die gemaakt
waren naar Zachtlevens schilderijen van de Midden-Rijn. De rivier, waaraan
hij was geboren en die hij had bezongen, kon hij nu, thuis zittend, opvaren. In
die 'kunstpapieren' kon hij genieten van een veelheid aan wijnbergen en bossen,
aan sloten, steden en landouwen, aan kudden, akkers en dorpen, aan bronnen
en watervallen. In dat alles zag hij zoveel leven en zwier, dat hij meende, dat
8e
de natuur er stom van stond en er zelfs toornig en verbolgen om was.
Vondel
toonde hierdoor niet alleen een zwak voor het uitheemse maar ook voor de
didactische richting onder de landschapschilders. Deze schilderijen en prenten
met topografische voorstellingen van dorpen, steden en rivieren vervulden
namelijk de functie van de tegenwoordige fotografie en hadden een pedagogisch
oogmerk. β 7
Hetzelfde blijkt uit het stadsgezicht van Utrecht, door Zachtleven getekend
en geëtat, en door Vondel omstreeks 1667 bezongen. Voor dit gedicht maakte
hij gebruik van een beschrijving, die Dr. Booth van stad en omgeving had gegeven. Na een geschiedkundige verhandeling besluit de dichter dan met een
poëtische uitbreiding van een zin van de Utrechtse raadsheer Booth, waarin
deze zegt, dat het omliggende land vruchtbaar is en rijk aan korenvelden, vette
weiden, goede venen en vruchtbomen. 88 Nergens heeft Vondel de later zegepralende Vecht zo bezongen als in deze slotverzen:
Dees stadi, de hooftstadt van het Sticht, in top gestegen
Leghi in een vruchtbren schoot van klaygront, ryk van zegen.
Hier zwelt de korenaer, daer (Tuier vol met room
Hier rust de herder in de schaduw van den boom.
Hier vloeien Vecht en Mare door boomgaert en prieelen.
En heerenslooten heen. hier trecken
boschtooneelen
De tortels en het vee. daer zuight de honighby.
Daer zingt de nachtegael en leeurik even Ыу
Een liefelyk gezang, dat noit het oor verveelde.
Hoe noemt men Uitrecht dan? een Parody s vol weelde. 8 β
85
G. Brom, Schilderkunst en Litteratuur in de 16e en 17e eeuw, Utrecht-Antwerpen
1957, p. 206—07; 175—74.
se WB IX p. 300.
87 Johanna de Jongh, o.e., p. 94.
88 J. F. van Cortgeen van der Goude, Stichtsche Cleyne Chronicke, waer achter by·
gevoegt is Beschryving van Utrecht door Dr. Cornells Booth, Te Amsterdam 1745, p. 133.
89 WB X p. 321—22 v.v. 45—54.
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Ondankbaarheid tegenover de grote kunstenaars van het Hollandse landschap
mag men noch het Amsterdam der gouden eeuw noch Vondel verwijten. Het
landschapsbeeld van die heden ten dage beroemde schilders was nu eenmaal
totaal anders dan dat van Vondel. Zij leefden in twee geheel verschillende
werelden.
De bewoner van de nauwe Warmoesstraat, die zo nu en dan naar de hofsteden van zijn vrienden ging, om daar eens vrij adem te halen, was een geleerde die voortdurend tussen boeken en geleerden verkeerde. Hij, eigenlijk
een koopman, zocht als aankomend dichter, met een ingeboren eerbied voor
het gezag, naar autoriteiten op het gebied van poëzie en klampte zich daarom
vast aan meesters als Van Mander en Du Bartas. Wanneer de klassieke wereld
zelf voor hem open gaat, beseft hij in alle oprechtheid zijn onvoldoende geschooldheid en intellectuele minderwaardigheid tegenover zijn geleerde vrienden Heinsius, Vossius en Barlaeus, wier aureool hem verblindde. Van deze
classici werd hij de zeer bescheiden en zeer volgzame leerling, en daarmee kwam
hij in de branding van het Italiaanse Classicisme te staan. Zij waren het juist,
die hem een eenzijdige bewondering voor de Italiaanse schilders bijbrachten. M
In de dertiger jaren verkeerde Vondel bijna dagelijks aan huis bij Gerard
Vossius, die met zijn huisgenoot en neef Johan de Brune de Jonge, zijn zwager
Franciscus Junius en zijn zonen Isaac en Gerard, een grote belangstelling deelde
voor de plastische kunsten. Vondel was in die jaren getuige van de koortsachtige
ijver, waarmee gewerkt werd aan een boek dat Franciscus Junius in 1637 kon
laten verschijnen onder de titel De Pictura Veterum. Welnu: het doodzwijgen
van de Hollandse landschapschilders, het dwepen met de Idea als schoonheidsideaal, het boven alles bewonderen van historische schilderijen en de Italiaanse
schilders, dit alles is terug te vinden in het boek van Junius. 91 Dit werd Vondels
richtsnoer en daarom zwoer hij, volgens de modegeest, bij de vaak gladde, koude
historiestukken in plaats van bij het warme, schitterende koloriet.
Vondel zocht bij voorkeur het uitheemse landschap. En als hij iets mheems
zag, gaf hij het meestal met zoveel handeling en mythologie, dat het een arcadische idylle werd. Het landschap werd voor Vondel pas belangrijk door de handeling die erin werd voorgesteld. Een autonoom landschap zonder menselijke
bedrijvigheid en met een geheel eigen atmosfeer bestond voor hem eenvoudig
niet. En wanneer hij toch loutere natuurbeschrijvingen gaf, dan waren die zo
luid en welsprekend, dat Vondels ziel er onmogelijk deel aan kon hebben. β 2
De kritische woorden die Vondel eens schreef in verband met geschiedschrij
ving, zouden kunnen dienen als kritiek op zijn uitheemse landschapbeschrijving:
Wat van verre komt gevlogen.
Wort hier wonderlijck onthaelt.

93

M
A. M. F. Geerts, Vondel als Classicus bij de humanisten in de leer, diss. Utrecht
1932, p. 48, 95.
91 ld. p. 60, 67.
»2 G. Brom, o.e., p. 212—13.
»3 WB V p. 482 v.v. 6—7.
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HUYGENS
Huygens' visie op het landschap, gelijkt op de overwegend zakelijke blik,
gepaard aan weinig diep gevoel, waarmee de boer zijn akkers bekijkt. Terwijl
echter de boer bij zijn waarneming niet veel verder komt dan het beschouwen
van het materiële nut dat zijn landerijen voor hem hebben, resoneerde Huygens'
natuurwaarneming niet alleen in materiële, maar ook in geestelijke nuttigheidsoverwegingen. En juist omdat deze overwegingen bij hem altijd voorop stonden
kon het natuurlijke, het gecultiveerde of het kunstmatige landschap nauwelijks
versierende waarde voor hem hebben.
Waar de natuur nog ongerept was, zocht hij het landschap louter als een stil
oord, dat zijn verstand de rust garandeerde om er ongestoord bespiegelingen te
houden over willekeurige onderwerpen, die hem al of niet door een zakelijke
waarneming van de landschapsvormen werden ingegeven. Bevond hij zich in het
bebouwde, gecultiveerde landschap, dan werd zijn oog getrokken door de vruchtbaarheid van de grond of door bepaalde natuurvormen, die hem stof voor
ethische bespiegelingen verschaften. Kwam hij in het kunstmatige landschap
van de door de menselijke geest kunstig aangelegde tuin, dan genoot hij daar
van de triomfen die het menselijke verstand had behaald op de oorspronkelijk
ongeordende natuur, of van de beveiligde rust die hij er vond voor zijn bespiegelingen over God en de mens.
Terwijl Huygens' oog zich richtte op de dingen van de natuur, was zijn geest
uitermate actief om in een zo pregnant mogelijke taal vorm te geven zowel aan
de waarneming zelf als aan de ethische associaties die erdoor werden opgeroepen.
Dat deze weinig gevoelige, maar sterk verstandelijke houding tegenover de
natuur geen dichterlijke pose maar de werkelijke houding van de vernuftsdichter
Huygens was, bleek duidelijk uit de landschapsaantekeningen, die hij maakte
in een Frans verslag, dat hij als jong gezantschapssecretaris samenstelde van
een reis naar Venetië. 1 Uit die aantekeningen spreekt de visie van de reiziger,
die voor de eerste keer buiten zijn landsgrenzen komt en daar voor het eerst
kennis maakt met bergen en watervallen, met een natuur vol aangename of onaangename verrassingen. Huygens geeft dan als het ware fotografisch en zonder
diepere esthetische gevoelsreacties weer, wat hem opvalt, aangenaam verrast
of schrik inboezemt in die voor hem zo nieuwe landschappen.
Zeker, het zijn zakelijke dagboekkrabbels. Maar als Huygens' gevoel voor de
natuur even ontwikkeld was geweest als zijn scherp observerend oog, dan zouden
ook deze losse aantekeningen minder plaatjesachtig zijn uitgevallen en zouden
ze meer van de sfeer van het landschap hebben bevat. Nu doen de beschrijvingen
meer denken aan commerciële ansichtkaarten dan aan eigen schetsboektekeningen. Wat hij beschrijft zijn de nuchtere, objectieve landschapsverschijnselen,
die iedereen in zijn gezelschap zullen zijn opgevallen. Het is de ongewone ligging
1 J. A. Worp publiceerde dit verslag in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap. Deel XV (1894), p. 62—152.
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van een stad op een berg, die zelf weer in een dal ligt, het gezicht op de witte
bergen in de verte, het schilderachtige van een gevaarloze waterval of het kristalheldere water van een meer; en tenslotte vooral de vlakten en dalen, waar de
menselijke hand voortdurend waarneembaar is in de nuttige vruchtbare velden
en weelderige wijngaarden. Dit alles was nieuw voor de Hollander Huygens en
had bovendien de menselijke maat. Maar zodra hij de natuurvesting der Alpen
betreedt met haar nevel, sneeuw en ijs, en hij het razend natuurgeweld van
watervallen en bergstromen in de afgronden hoort en ziet, denkt hij alleen maar
aan het gevaar en blijft er van bewondering of verwondering niets meer over.
Ook voor Huygens bestonden er nog geen spelregels voor het genieten van de
onherbergzame Alpennatuur.
Hier moge dan een korte inventarisatie van de door Huygens op zijn reis
genoteerde natuurindrukken volgen.
Op 25 april 1620 vertrok hij met het gezantschap, onder leiding van François
van Aerssen, uit Den Haag. Over de waarschijnlijk gebruikelijke weg reisden ze
via Bodegraven, Utrecht, De Bilt, Doorn, Amerongen, Rhenen, door de Betuwe
naar Nijmegen. Vandaar langs de Rijn en via Heidelberg naar Rothenburg
aan de Tauber. Vervolgens via het Zwarte Woud, Schaffhausen, Zürich, Chur,
de Splügen-Pass, Verona naar Venetië.
Op 13 en 14 mei verblijven ze in Rothenburg, en het is waarschijnlijk de
bijzondere ligging van dit oude middeleeuwse stadje geweest, die Huygens een
korte beschrijving heeft ontlokt. 'L'assiette est gentile de fait, estant environnée
de montagnes, qui font la vallée autour de la montagne, ou la ville est bastie
dessus.' In Tübingen genieten ze op het hooggelegen kasteel 'd'un prospect
merveilleusement agréable'. Dan reizen ze verder naar het Zwarte Woud, vanwaar ze de witte Alpen zien, die, naar Huygens opmerkt, meer op wolken dan
op bergen lijken. De oorverdovende Rijnval van Schaffhausen is met het be·
schuimde, blauw-groene water en de omringende wijnbergen zo 'merveilleusement agréable', dat deze, naar hij meent, verdient in kleuren geschilderd te
worden. Het water van het meer van Zürich heeft Huygens vervolgens zozeer
bekoord, dat hij moest schrijven: 'Il y avoit grand plaisir à regarder cette belle
eauë du lac, qui est du plus gay verd de mer, qui se puisse imaginer, et claire
comme le cristal, dont le fonds se découvre à grande profondeur'. Maar dan is
het voorlopig met zijn bewondering gedaan. De smalle, bochtige weg langs de
diepgelegen Walensee heeft hem namelijk zo'n schrik ingeboezemd, dat hij blij
is tussen Walenstadt en Chur weer te mogen reizen 'dans des planures assez
belles et cultivées'.
Na een vreselijke tocht over de tegenwoordige Via mala, ten zuiden van
Thusis, kwam hij weer tot rust in de 'vallées assez cultivées et habitées, qui nous
recrea la veuë par fois'. Op de Splügen-Pass was hij uit louter nieuwsgierigheid
graag over de weg van ijs en sneeuw naar de oorsprong van de Hinterrhein gegaan . . . 'la curiosité ne me manqua point d'y aller, mais le temps'. Het eerste
gedeelte van de afdaling bleek bijzonder zwaar: hij hoorde wilde bergstromen
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met een donderend geraas in de afgronden storten en zag boven de ravijnen de
bergtoppen geheel gehuld in wolken en nevel.
Bij Chiavenna veranderde echter alles. 'Le bourg Ciavenna est assis en une
belle vallée et fertile; par où fusmes estonnez, que sortant ce mesme jour de
l'hiver parfait, si soudainement retombions dans un esté fort avancé, de sorte
que desia fraises, cerises, roses et autres fruits s'y trouvoyent en abondance.'
Over La Val tellina is Huygens bijzonder te spreken. 'La Val tellina est un païs
parfaictement beau, fertile et riche, notamment en vins, qui s'ameinent jusqu'au
delà des monts en païs fort loingtains; elle a d'estenduë plus de 2 journées,
cultivée par tout et bien habitée.'
Twee dagen later staat het gezelschap op een punt, 'où se descouvre la belle
plainure de Lombardie et fait le plus agréable prospect qu'homme du monde
puisse imaginer'. Dit vlakke land vindt Huygens buitengewoon mooi. 'Cette
apresdinée nous commençâmes à jouir des incomparables beautez du païs de
Lombardie et ne vismes que campagnes pleines de bléd, de meuriers, de vignes
et de tout par ensemble en abondance et fertilité incroyable.'
Veilig en wel in Verona schrijft hij op het schutblad van zijn dagboek een
Italiaans versje waarin hij zich de verschrikkingen van de Alpentocht nog eens
voor de geest haalt. Maar deze zangerige regels schijnen hem niet zozeer door
deze confrontatie met een gigantische natuur te zijn ingegeven als wel door de
aardige, stichtende gedachte die hij in de laatste regels tot uitdrukking brengt:
PASSANDO
Giunto con stanchi passi
AUa cima ¿e' sassi,
Oue il più chiaro giorno
Fa nuuole d'intorno;
Oue i diletti horrori,
Le neui sono fiori.

L'ALPI
Emmi vicino al Cielo,
Dissi nel mezzo gelo:
Fa tu, ch'in Ciefo siedi
Padre del Ciel Signore,
Сh'acostandone i piedi.
Non n'allontani il core.2

Een jaar later commemoreerde hij deze tocht nog even, toen hij in Voorhout
schreef, dat hij die 'steylste spitsen [had] affgepeylt', en vervolgens over die
'bevroosen duynen' opmerkte : ' 'Khebb die eewich-witte steylen / Beyd' be
keken en beschrijdt'.3
Op de verschillende dienstreizen, die hij na zijn Italiaanse reis naar Engeland
maakte, zijn hem blijkbaar alleen de 'krytte stranden' en 'krytte rotsen' aan de
zuid-oost-kust van Engeland opgevallen. En veel later beschrijft hij in zijn ge
dicht Engelsche wandeling, hoe hij op 75-jarige leeftijd nog 'trad vermakelijck'
langs de Theems.
2 De Gedichten van Constantyn Huygens. Uitgeg. door J. A. Worp, Groningen 1892—
1898, Deel I peg. 185—86.
S ld. I p. 235 v. 812; p. 234 v. 759, v.v. 753—54.
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Ook in het eigen land heeft Huygens gedurende zijn lange leven veel gereisd:
hij maakte er dienstreizen en pleziertochtjes, en legde vriendschapsbezoeken af
in Holland, Utrecht en Gelderland.
Zijn dienstreizen begonnen, toen hij in 1625 secretaris van Frederik Hendrik
werd, die hem in oktober meteen meenam naar Zeeland. Daarna was hij vanaf
september 1626 — met korte tussenpozen — meer dan twintig jaar lang met
de Prins in alle hoeken van het land te velde.
Op deze rondzwervingen hebben landschappen echter blijkbaar weinig indruk
op hem gemaakt. De noeste werker had op zijn reizen meer belangstelling voor
papieren en boeken dan voor de landschappen, waar wagen en schip hem doorheen voerden. Onder talloze gedichten staan plaats en datum van vervaardiging
vermeld. Daaruit blijkt, dat hij onderweg meer hield van het vertalen uit John
Donne, van het dichten van Latijnse verzen en het bedenken van aardige epigrammen dan van het kijken naar het traag voorbij schuivende landschap.
Nooit komt er iets van de steeds wisselende landschapstypen in de gedichten
die hij op deze reizen maakte. Toch had hij ze in zich kunnen opnemen, want
blijkens de plaatsvermeldingen was hij overal in het land geweest: In Castris
Millingen, In Castris Groll; in Vught, Den Bosch, Middelburg en Maastricht;
Op de Veluwe, in Boxtel, Leende, Visé en Assenede; in Nijmegen, Drunen,
Leuven en Sprang; in Breda, Grave, Bergen op Zoom, Oeffeit en Sonsbeek;
Tussen Amersfoort en Voorthuizen; Tussen Voorthuizen en Beekbergen; Tussen
Beekbergen en Zutphen; in Eeklo en Hulst. In 1648 reisde hij nog met stadhouder Willem II naar Groningen, waar hij uitstapjes maakte door Friesland
en Groningen, bij welke gelegenheid hij het slagveld bij Heiligerlee bezocht.
Dat Huygens meer van literaire werkzaamheden dan van het landschappelijke
hield, blijkt uit zijn bekentenis in Dagh-werck, waar hij tot zijn Suzanna van
Baerle zegt:
'K weet een boss uyt alle winden;
Over Eichen, over Linden:
V mijn beste wandel-pad,
V mijn Boss van Boecken-blad!
Sterre, ben ick t'huys te soecken,
Soeckt mij inde Воеск-weìj-hoecken:
Magh ick weijen, dat's de Weij
Daer ick liefst van allen weij.4
Huygens heeft nog niet van een woeste, ongecultiveerde natuur kunnen houden, daarom is er ook zo weinig over de Alpen en bijna niets over de woeste
natuur van het eigen land in zijn gedichten gekomen. In zijn Dagh-werck vertelt hij over zijn tochten die hij alleen of met zijn Sterre, te voet of te paard,
maakte. Dan toonde hij haar alle plaatsen uit de omgeving van Den Haag, waar
4 ld. III p. 90 v.v. 1457—64.
134

hij steeds rust zocht voor zijn bespiegelingen. En al die plaatsen — weiden en
velden, duinen en stranden — wilde hij getuigen laten zijn van hun beider
geluk :
Hier het vochte, daer het hooghe.
Hier het leeghe, daer het drooghe.
Nu ghij Rijsewijcker weij.
Nu ghij Wateringher kleij.
Nu ghij Naeldewijcker granen.
Nu ghij gave
boecken-banen...
Hier ghij, memm op memm van sand,
Ghinder ghij, mijn liever strand,
Enghe, ruijme, soete, silte,
Ruchtighe, geruste stilte.
En ghij endeloose plass
Van koel en gesmolten glas.
Alle sullen tuijghen wesen,
Tuijghen van 'tvolmaecktste wesen
Dat de miltsle Sterre kan
Gunnen, Sterre, Vrouw en Mann.5
Wanneer hij dus op zijn vrije dagen de ruige, eenzame natuur opzocht, deed
hij dat niet om er een weerspiegeling van het eigen gemoedsleven in te ervaren,
maar alleen om er een ongestoorde rust voor zijn verstandelijke bespiegelingen
te vinden. Daarom trok hij soms helemaal alleen 'd'enckelst' eenicheidt' van de
duinen in, waar nooit iemand een voet zette:
Dolen sal ick, en mijn' solen
Slepen door 'tverborghen gras
Daer dat jaer geen sool en was.
Off gestegen op de lenden
Van een vriendelick, berend, en
β
Derlei, en gehoorsaem Ross . . .
Op deze wijze was de rust van het eenzame landschap de geestelijk-actieve,
bespiegelende Huygens bijzonder dierbaar. Daar kon hij ongestoord met zijn
gedachten door de blauwe lucht, 'Gods tweede werck' en het 'dack van zijn
's anderdaeghs getimmer', heendringen naar de hemel; 7 daar kon hij in de
stilte lessen trekken uit het bestuderen van bloemen, muggen of mieren; daar
kon hij ook peinzen over de nuttigheid van de duinen, die hij zag als de beste
dijken, omdat ze op een rechtstreeks gebod van God waren ontstaan :
s ld. III p. 78—79 v.v. 1069—74, 1079—88.
β ld. III p. 79 v.v. 1106—11.
7 ld. III p. 80 v.v. 1124—25.
135

Des Heeren goedheit blijckt aen eicken Duijn syn' top:
Sout water roert wit sand; de stormen waeijen 't op;
Daer soo' noch slyck en holp noch geen geweld van delven.
β
Heeft God de zee belast, Gaet en bedijckt и sehen.
Ook in de beschrijvingen van zijn pleziertochtjes heeft Huygens weinig laten
merken van een ontwikkeld natuurgevoel. Twee dergelijke uitstapjes heeft hij
in het Nederlands berijmd: een Speelreise van 1628 en een Uytwandeling van
1669. Van alles wat hij op die tochtjes langs de weg aan natuur ziet, beschrijft
hij alleen, wat door de cultuur is gevormd of vervormd.
De eerste tocht maakte hij tussen 22 juni en 7 juli, met paard en wagen, in
het gezelschap van zijn vrouw, broer en zusters. Ze 'berolden' — zo schrijft hij
— de klei en kwamen via Rotterdam, Gouda en Montfoort in IJsselstein. Maar
meer dan deze laatste stad bekoorde hem Vianen met zijn indrukwekkende
kunsthagen. Daar triomfeerde voor het oog van de humanist het menselijk
vernuft over de natuur:
Vianen lachte meer in onse lecker' ooghen,
O groene muren, o het aller uyterst pooghen
Van menschen en natuer! wij droomden all, dien nacht.
Een stuck van 'tParadijs was over Rhijn gebracht.β
De volgende dag gaat het via Kuilenburg en Buren over de Rijn naar Wijk
bij Duurstede. Tussen Wijk en Amersfoort verlaat het gezelschap even de grote
weg, om vanaf een top der 'Veluw'r berghen' 'de kaert van [hunne] reis' met
één oogopslag te overzien.
De daarop volgende morgen nemen ze de gewone oude straatweg van Amersfoort naar Amsterdam, en zien dan tussen Soest en Eemnes langs de weg 'soo
veel eicken staen / Als eisen om den Haegh'. Wanneer ze daarna een nacht op
het Muiderslot, tot de hals toe in het dons, de gevangenen van de drost zijn
geweest, komen ze 'dijck op, dijck af gerolt' in Amsterdam aan. Ze bezoeken
nog een paar dagen de kop van Noord-Holland en keren daarna terug naar
Den Haag.
Het tweede zomerreisje, van 23 augustus tot 4 september, werd in omgekeerde
richting gemaakt. De moralist Huygens begint zijn beschrijving heel opgewekt,
maar geeft ondertussen heel duidelijk het doel van de reis aan:
Twee Meeren voor mijn' Coets, twee Knechts, een Hond, een Luijt;
Met die onnoos'le sleep trock ick ten huijsen uijt.
Als Kijcker; en uijt lust om hier en daer te spieden.
Wat wel, en wat niet wel, by кіоеске en slechte lieden

β ld. VI p. 36.
β ld. II p. 195 v.v. 23—26.
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Te weghe was gebracht, in 'tspillen van haer Geld
Aen Boomen in der Aerd, of Steen op Steen gesteh.10
De inspectietocht gaat langs het kasteel 'Endegeest', Warmond, Lisse en
voorbij Bennebroek met 'sijn' versehe Bleickerijen, / Sijn' eicken' Wilderniss en
groene Galerijen'. De heerlijkheid 'Heemstede' is zo schoon, dat Huygens zich
gewoonweg niet in staat voelt deze te beschrijven:
Hoe Heemsté mij beviel, syn' weijen en syn' Duijnen,
Syn' ongeschonden huijs, sijn' vischery, syn' Tuijnen,
Sijn over-aü-om schoon, sijn Heerlick hols-gebied
Te Meer en Boschwaert in, daer aen en UU ick niet:
'tWaer boven mijn geweld: 'T is beter niet gesproken.
Ah by gebreck van spraeck het werek den hals gebroken.11
Na deze bekentenis van eigen onmacht inzake de beschrijving van werkelijk
natuurschoon komt hij met zijn verhaal via ' 'tsandigh Bloemendael' en Haarlem
in Amsterdam. Die 'steene Wilderniss' bezichtigt hij twee dagen met paard en
wagen. Hij trekt dan verder langs Muiden en Muiderberg, waar hij vanaf een
hoogte op Pampus uitziet. Dan gaat de tocht langs 'Kommerrust', het buitengoed van Mr. Joan Uytenbogaerd, en vandaar naar Eemnes, waar hem aan
de Wakkerendijk 'syn' verr verscheiden Kercken' opvallen. 12 Over Soest, Amersfoort, de heerlijkheid Stoutenburg en het buitengoed 'Nimmerdor' reist hij over
de brede weg van Amersfoort naar De Bilt 'Door d'allerbreedste Straet van
d'allerbreedste Straten, / Die van voor Amersfoord tot byde Bilt belendt'. 13 Eindelijk bereikt hij dan via Utrecht en Leiden weer zijn eigen buiten 'Hofwijck'.
In december 1655 heeft Huygens bovendien nog een zakenreis gemaakt naar
zijn heerlijkheid Zuilichem in de Bommelerwaard. Uit de datering van een serie
puntdichten, op die wintertocht gemaakt, kunnen we opmaken, welke weg hij
heeft genomen. Op 16 december is hij in Alblasserdam, op 17 december reist
hij over Giessendam en Gorinchem naar Monnikenland onder Poederooien, op
18 december rijdt hij te paard naar Zuilichem en Bommel, de volgende dag
vertrekt hij te voet uit Bommel naar Gorinchem, vanwaar hij een dag later over
Schoonhoven en Gouda naar Den Haag terugreist.
Hoe weinig de winterse rivierlandschappen hem hebben geïnteresseerd, blijkt
uit enkele puntdichten, getiteld Zuylichemsche
Reis.u
In Bommel is het vernuft hem blijkbaar liever dan de waarneming. Daar
schrijft hij namelijk wrevelig:
10 ld. VII p. 289 ν.τ. 1—6.
и ld. VII p. 290 v.v. 35—40.
12 'verr verscheiden Kercken', waarschijnlijk naar plaats èn confessie ver vaneen gelegen.
13 ld. VII p. 292 v.v. 100-01.
" ld. V p. 235—37.
10
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De Wael sût, seggen hier de lieden,
loe wel, wat heeft het te bedieden?
Ick wouw hoer banck gespleten waer.
En dat sij moe geseten waer;
Soo moght ick eens oen 'tsitten komen.
En dienen mij van weecke stroomen;
De harde zyn mij veel te gladd:
O heiligh ongevrosen natt:
Die op и aende riemen sat!
Tussen Bommel en Gorinchem is hij al niet veel beter gestemd:
De winter is afgrijsselick.
Die hier een omgevall will mijen
Die dient all vrij wat wijsselick.
'T en deught tot voeren noch tot rijen;
De Stroomen staen, de Dijeken glijen,
'T is alom Ys en Ysselick.
Uit het winterlandschap weet hij echter nog wel enkele stichtelijke verma
ningen te halen:
„
,, . ,,
.
Het is is effen om te treden:
Maer 'tis een' Goddelicke reden.
Die stoet, sie dat hij niet en vaW.
Gedenckt dit, weelderighe
menschen.
Die schier niet meer en weet te wenschen,
Hoe gladder wegh, hoe reeder vali.
E n : Ick was op een verdrietigh
reisen.
Doer mij niet oen en lust te peisen.
All steecktse mij noch inde borst.
Daer viel een' sneew op harden vorst.
Sneew! seid' ick, en mischien ick fochten.
Мает 'twaeren danckbaere
gedachten
Van een gevoeghlick
hert.
De wegh valt suer en herdt.
God wiU 't suer suijekeren en 'tharde wat versachten.
Daer volgkde reghen op de sneew,
Siet, seid? ick, moedigh ah een leew.
De Heere sendt ons plassen
Om tranen af te wassen.
Dit is sout water, en dat soet,
Soo is 't all dat den Hemel doet.
Uit deze korte notities blijkt, dat de literator Huygens, in tegenstelling met
verschillende Hollandse schilders, de spelregels voor het genieten van een
winterlandschap nog niet kende.
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Buiten deze langere tochten en zakenreizen maakte Huygens ook uitstapjes
naar de buitenplaatsen van zijn vrienden. Zo ging hij o.a. naar zijn vriend
Jacob Westerbaen, de Heer van Brandwijck op 'Ockenburgh' bij Loosduinen;
naar Joan Huidekooper op 'Goudestein' aan de Vecht; naar Joan Uytenbogaerd
op 'Kommerrust' bij Naarden; naar Cornelisz Soetens op 'Soetenburg' in
Scheveningen en naar Joan baron van Arnhem op 'Roosendael'. Over de reizen
zelf vertelt Huygens dan niets, maar des te uitbundiger is hij telkens in zijn
lof voor de scheppers van dergelijke buitenplaatsen, die wildernissen in zulke
fraaie lustoorden hadden weten te veranderen.
Zo prijst hij de stichter van 'Ockenburgh', omdat die zo'n vruchtbaar buitengoed uit dorre duingrond had geschapen;
Loos Duijn-land, mager stoel van overstoven hey-grond,
Daer 'thongerigh Conijn te nauwer nood syn' weij vond.
En voedde Mensch noch Vee: AL· Brandwijcks noeste schopp
Dat schrael beswangerde met aüerleij
voll-op.li
Om soortgelijke redenen prijst hij de stichter van 'Soetenburg', de kleine
villa in de Scheveningse duinen:
Ну kent de vijanden van 'tVaderland, de Boeren,
De si/i' onstuijmicheit van 'twoeste Noorder natt.
En all sijn schadelick gespartel en gespatt,
Sijn dag'lix op en neer, syn maen en maendlick hollen,
Hoe verr 't gemeenlick moet, hoe hoogh 't somtijds kan rollen;
En, daer dOnkundighe verschricken op den Duijn,
Stoet hij der soo gerust als midden in sijn Thuijn.
Getuijgh Nieu Soetenburgh op 'tsteüste van die Bergen,
Spijt Wind en Watersnood, en schier om bei te terghen,
Voorsichtigh, moedigh en vermaeckelick
geplantt...
Ick wensch hem, voor 'tCieraet van Schevelinger Cust,
De gunst van yeder een, den algemeinen zegen
Van all wie met gemack, en buyten wind en regen.
Te zeewaert in wil sien, en voelen de genucht
Van heel na bij te zijn en heel verr van 'tgerucht.1β
Wanneer drie jaar later tussen Den Haag en Scheveningen de zeestraat door
de duinen is aangelegd, wenst hij Soetens geluk, omdat hij, evenals Huygens op
'Hofwijck', dicht bij Den Haag is, maar er tevens juist ver genoeg van af woont.
Over die weg kan men voortaan de zee gemakkelijk bereiken en iedereen kan
gaan genieten van het 'heerlicke gezicht':

is ld. V p. 109 v.v. 1—4.
ie ld. VII p. 55—56.
139

Daer 'tronde van de locht aen 'tplatt-rond van de zee
Soo dicht schijnt aengewelft, aL· warense geen twee.17
Dezelfde nuttigheidsoverwegingen die hem de loftrompet op 'Ockenburgh'
hadden doen steken, geven hem ook een versje in ter ere van 'Kommerrust',
het landgoed van Mr. Joan Uytenbogaerd:
Dees' hooghe, dorr' en droog' Aerd
Was qualick een goed oogh woerd;
En ghij, vernuftigh Mann,
Treckt en geniet'er van,
Wat ick en mijns gelijck van vett' Aerd niet en кап.
Gaet aen. Heer Uytembogaerd,
Die vreughd en voordeel soo gaert,
Gaert meer vruchts uyt het Bosch aL· ¡jemand uyt den Bogaerd.18
Bij zijn lof voor 'Goudestein', het buiten van Joan Huidekooper, Heer van
Maersseveen, zijn het niet zozeer nuttigheidsoverwegingen die de dichter inspireren als wel woordspelingen, waarin Huygens als renaissancekunstenaar zoveel
plezier had. In een puntdicht, nog op 'Goudestein' geschreven, zegt hij, dat hij
zó'n zware strijd met de Vecht te vechten heeft, dat hij haar schoonheid wel
moet ontvluchten om de 'soete Vechts aenvechtingen t'ontgaen'. Daags erna
schrijft hij tussen Maarssen en Woerden een gedicht, waarin hij de vrees uitdrukt dat heel Voorburg in rep en roer zal komen, als het hoort hoe hij, met
achterstelling van de Vliet, voor de Vecht vecht. Maar hij meent niet anders
te kunnen; hij moet wel roemen:
. . . Maersseveens Paleisen buerigh leven.
De lieffelicke locht in allerhande weer.
De klaerheit vanden Stroom en 'tbhnck hert vanden Heer.1β
Het lustoord 'Roosendael' bij Velp lag Huygens blijkbaar na aan het hart
vanwege de bestudeerde, kunstmatige aanleg. Het natuurlijk-landschappelijke
had daar plaats moeten maken voor zo'n weelderige, paradijselijke pronk, dat
Huygens bij zijn afscheid meende te moeten schrijven:
Voert wel dan schoon verblijf, groen Hemeüjen op aerd,
Doorhichtighe orgelen van silvere geruchten.
Voert wel, soet Paradijs, weergaloos Roosendael;
Dit 's wat van и geseght, moer verr van altemael.го

17
18
1β
20
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ld.
ld.
ld.
ld.

VII p. 124 v.v. 553—54.
VI ρ. 284-β5.
VI p. 63
VIII p. 177.

Huygens heeft in het eigenlijke landschap, dat hij op zijn dienstreizen en
pleziertochtjes toch zeker moet hebben gezien, zo weinig poëtische natuurverschijnselen waargenomen, dat het in zijn Nederlandse gedichten nauwelijks
een plaats heeft gekregen.
Dat hij toch een natuurwaarnemer is geweest — zij het dan van het type
dat bijziende is — heeft hij getoond in zijn beide dichtwerken Het Voorhout
(1621) enHofwijck (1653).
In Botava Tempe. Dat is 't Voor-hout van 's Gravenhage ziet hij de lente,
zomer, herfst en winter achtereenvolgens over en door zijn geliefde lindebomen
van het Voorhout gaan. In de beschrijvingen lopen literatuur en eigen waarneming telkens in elkaar over. Tussen navolgingen van Du Bartas en herinneringen aan Spiegel en de klassieke voorstellingswereld staan zo nu en dan
enkele regels, die getuigen van eigen waarneming. Hij heeft op een zomermorgen
de lindetoppen zien glanzen in de gouden morgenzon, 's middags de zoete zefierzucht door het loof horen ruisen en 's avonds dauw en donker zien dalen over de
aarde. 21 De Hollandse herfststemming heeft hij zelfs heel even weten te treffen.
De verbeeldingsregels voor het genieten van de herfst kende hij nog niet, daarom hoeft het ons niet te verwonderen, dat hij het tafereeltje liet uitlopen op
een moreel lesje:
Dan sai dock en tack staen schreyen
Met een vochten herffsten-traen
Dan sai sto// jn slijck vercleyen
Dan sal dauw jn mist vergaen.
Dan sal yeder blaedtgien spreken
Dat het Lindenrys ontswaeyt,
Meyskens leert den hoochmoet breken
Alle schoon-int-oogh
verwaeyt.22
In de winter gaat de schoonheid van zijn 'besneewde linde-cruynen' boven
de blankheid van de sneeuw die hij in de Alpen had gezien. 2 3
Bij de beschrijving van de ontluikende lentenatuur zal hij hebben gedacht aan
Spiegels lenteschets met het droogvallende polderland en de uitbottende takken :
Wat en comt mij niet te voren
In 't herdencken van de
tydt...
Ah de Locht begint te lauwen,
D'aerde opent schreeff bij schreeff,
'Tweeldrigh Vee beghini te kauwen
Daer het schuytgien опЫпсх dreef f?

21 ld. I p. 222 v. 314; p. 226 v.v. 441-^14; p. 227 v. 497.
22 ld. I p. 232 v.v. 697—704.
2S Id. I p. 234 v. 757.
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'Ksie ν boue botgiens bersten,
'Ksie se baren elck haer bladt.
Als een Vruchtgie dat haer persten
Doe 't jn 'smoeders lichaem satt.
'Ksie die onlancx doove struycken
En soo menich schralen tack,
In een oogenblick
ontluycken,
24
Weynich min aU onder doek.
Voor de dageraad kiest Huygens de personificatie van de dagbodin die uit
haar slaap wakker schrikt:
Siet de Dach-bodinn' haer recken
Recht al schoot sij uyt de vaeck...
Cap en tuytt ois guide stralen,
Ooghe-lichten als robijn,
Wangh en lippen als coralen.
Is haer dagelycksche
schijn.ss
De zon omschrijft Huygens in navolging van Du Bartas op allerlei wijzen.
Ze staat in dit dichtwerk aan de hemel als de kandelaar en lichter van de hemel;
elders als 's werelds oog, of als de grote kaars van de wereld en de 'Post-kaers
vanden Dagh'. 2 e Op een heel gezochte en louter cerebrale wijze duidt hij, weer
in navolging van genoemde Franse auteur, de zon aan met een hele serie om
schrijvingen, die samen zelfs meer dan één strofe vullen. De zon is daarin o.a.
dampentrekker, zomerbrenger en dagverlenger; beestenbijter, wolkendrijver en
sterrendief ; linnenbreker, hemelroller en morgenwekker. 27 En heeft de lezer
zich eindelijk met dergelijke parafrases verzoend, dan moet hij nog de verkorsting van de winterrivieren voor lief nemen en de omschrijvingen van de
sneeuw met: vlokkig wintermeel, droog water, koele wol, wit roet en gehakte
veren. 2 e
Wanneer bij het lezen van Voorhout de vraag zich al opdringt of Huygens
dit dichtwerk schreef uit oprechte liefde voor de natuur óf om een voorwendsel
te hebben voor zijn morele bespiegelingen, dan komt deze vraag zeker op bij
het lezen van Hofwijck.
Toen Huygens dit dichtwerk schreef 29 was het huis pas gebouwd en lag de
symmetrisch aangelegde tuin er nog zó kaal bij, dat geen schoonheid van de
2* ld. I p. 219—20 v.v. 193—94 en 201—12.
25 ld. I p. 222 v.v. 299—300 en 305—08.
2β ld. I p. 219 v. 198; p. 221 v. 262; IV p. 318 v. 2093; p. 320 v. 2157; VIII p. 116.
27 ld. I p. 225 v.v. 410—24. Vergelijk hiermee Vondels naamgevingen aan de Rijn in

zíjn Rynstroom uit 1629 of 1630 (WB III p. 290—91).
28 ld. I p. 233 v. 740; p. 141 v. 24; p. 215 v. 26; III p. 168.
29
Hofwijck verscheen in 1652, maar de tekst dateert reeds van 1651.
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natuur hem hier geïnspireerd kon hebben. Dit was ook niet nodig want de
dichter had een getekende tuin, die hem tot stramien voor zijn didactische borduursels kon dienen.
Om het verhaal over de tuin voor de lezer aannemelijker te maken, vraagt
hij hem, zich in de geest honderd jaar later te verplaatsen en zich de hof voor
te stellen met groene prieeltjes tussen hoog opgeschoten bomen. Dit is dan de
groene entourage die hij rondom zijn didactische beschouwingen fantaseert. Om
deze beschouwingen is het hem eigenlijk te doen. Een tuin vond hij maar een
tuin, en daarom vraagt hij in zijn voorwoord excuus voor de gewone stof die
hij behandelt en wijst hij de lezer erop, dat het hem erom te doen is, de Byschriften aan de man te brengen. Dit zijn de geleerde citaten uit bijbel en
Klassieken, waarmee hij zijn tuinbeschrijvingen rijkelijk omgeeft. Zoals de wandelaar, aldus Huygens, een modderige beek en de zoute zee mag verachten, maar
de bloemen en kruiden die er langs groeien moet prijzen, 'daer hier wat nuts en
daer wat schoons gevonden wordt', zo mag de lezer deze stof zelf ook verachten,
indien hij de 'self-kant' — dit is Huygens' geleerde omlijsting — maar prijst.
Ja, ' 't Kind is wanschapen ; maer 't is rijckelick gekleedt'. 30
Meteen bij de bespreking van de tuinaanleg maakt hij als evenwichtig renaissancekunstenaar reclame voor de klassieke, redelijke princiepen van het 'virtus
in medio' en het 'varietas delectat':
Een tamme wilderniss van woeste
Schicklickheden;
Soo noemt sich dit vertreck, ter liefde vande Reden
En guide middebnaet, die ick soo tvaerdigh houw.
Te tamm waer all te stijf f, te wild waer all te rouw.S1
Voor zijn bespiegelingen heeft Huygens rust nodig. En wanneer hij deze
niet zoekt in de ongecultiveerde natuur van de duinen, dan hoopt hij deze te
vinden in de eenzaamheid van een stukje groen in eigen tuin:
. . . hier spreeck ick met de Reden,
Met mij, met (Teenigheid, met vrienden verr van mij.
Met eewen, goed of quaed, te komen, of verbij. 32
Hij droomt ervan, onder een groene zee van bladeren als een parelvisser weg
te duiken: 'Daer vischen wy somtijds yet dat ons sticht of leert.' Daar kan hij
lezen in het tweede boek van God, het boek van de Natuur, 'het wonderlicke
Boeck van sijn' sess wercke-dagen', 'het Boeck van alle dingh'. En wanneer
hij zich in dat boek verdiept, dringen de gedachten-associaties en de materiële
en geestelijke nuttigheidsoverwegingen zich vanzelf op. Zijn blankslammige
berken worden toortsen in een kerk; in zijn abeeltjes ziet hij oud grijs krijgsvolk

30 ld. V p. 16—19.
31 ld. IV p. 270 v.v. 145—48.
32 ld. IV p. 275 v.v. 354—56.
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dat zijn fruitbomen moet beschermen tegen de kou van het vroege voorjaar;
het elzeloof waarin het vrije volk danst van tak op tak, moet een beschermende
3S
reismantel verstrekken aan zijn linden.
Omdat Huygens in het kleine nabije meer leerstof vond dan in grotere
natuurgehelen, is bij hem een visie op de vrije ruimtelijke natuur ook zo spora
disch. Wanneer hij met zijn gasten het bergje in zijn tuin beklimt, volgen er
geen versregels die van een ruimtelijke visie getuigen. Dan spreekt uit zijn
woorden eerder de trots van een groot-grondbezitter dan het bevrijdende ge
noegen dat een bewonderaar aan een weids panorama beleeft:
lek overtopp mijn self, en Hollands beste deelen.
Die veel en veel gesien geen1 oogen en vervelen.
En all dat Delfland heet van Rhyn en Schie tot Moes,
Tot in het Noorder Silt sijn' golven, ben iefe boes.
Dat heet ick oversien.9*
Nuttigheidsoverwegingen en kernachtige formuleringen van gedachten-associaties bij een waarneming uit de natuur, zijn Huygens veel meer waard dan
een eventuele esthetische ervaring. Wanneer hij zijn elzen aan het water ziet
staan, denkt hij aan het gebruik van dat hout bij waterwerken: 'In 't water stond
uw' wiegh, uw' dood-kist light in 't vocht.' En bij het zien van de weerspiegeling
van bomen en rozen in zijn vijver, komt er geen bewonderend vers als bij Hooft
maar een eenvoudig rekensommetje:
Lett op die
En all ivat
Hofwycker
Een' Roose
Vijf op het

Boomkens hier, lett ginder op die Roos,
om den boord van mijn' gecierde grachten
Hof verrijekt met ongemeene prachten:
maeckter twee, vijf Boomkens zijnder tien.
watcr-vfock, vijf op het Zand gesien.S5

Wanneer hij de hele week in Den Haag, 'die doornen Haeg', had gewerkt, ver
langde hij telkens weer naar de rust van zijn tuin aan de Vliet:
Beminde Saterdagh, zijt ghij noch verr van komen?
Spoedt toch, en helpt mij weer oen Hofwijcks soeter droomen.
Kom, peerden in de Coets, 'kvoel dat ick и genaeck.
En, Haegh, goe nacht; ick geew; moer van Hofwijcksche vaeck.

3e

Evenals de meeste andere zeventiende-eeuwse bezitters van buitenplaatsen
had ook Huygens zijn buitengoed zelf aangelegd. Door de persoonlijkheids33 ld. IV p. 276 v. 384; p. 307 v.v. 1601, 1599; p. 275 v. 341; p. 289 v. 911; p. 294
v. 1113.
34 ld. IV p. 287 v.v. 817—20.
35 ld. IV p. 295 v. 1135; p. 335 v.v. 2704—08. Zie G. Brom, Schilderkunst en Litteratuur
in de 16e en 17e eeuw, Utrecht-Antwerpen 1957 p. 207.
3β Id. IV p. 323 v. 2289; VI p. 79 v.v. 21—24.

144

cultuur van de renaissance was ook hij egocentrisch geworden. Daarom wilde
hij rondom zijn eigen ik een natuur hebben, die naar zijn eigen smaak en inzicht
zou groeien, volledig aan hem onderworpen was, voor hem zou bukken en
buigen in de meest letterlijke zin. Het orde-gevoel, dat het humanisme in hem
had aangekweekt, moest zijn uitdrukking vinden in een symmetrisch aangelegde tuin waarin de plantsoentjes en bomen naar soort en aantal waren te
overzien. Alles wat van nature was ontstaan, buiten zijn soevereine wil, moest
zoveel mogelijk verdwijnen of door kunstgrepen worden omgevormd ten bate
van zijn kunsttuin. Snoeien en hakken, enten en oculeren, leiden en buigen
waren bezigheden waarmee hij zich als landheer graag onledig hield; vruchtbomen zag hij graag om hun praktisch nut; abelen en elzehout had hij rondom
zijn tuin geplant om deze te beschermen tegen noorder- of westerstormen. Kortom, hij had de natuur haar vrijheid ontnomen en haar een plaats aangewezen
binnen nauwkeurig bepaalde perken. Als bezitter van zijn landgoed was hij
voor honderd procent heer, zowel van het huis als van de tuin; hij was het
middelpunt van heel zijn bezitting, en ieder plantsoen en iedere boom had aan
hem te gehoorzamen, omdat ze hun bestaan op die plaats en in die vorm aan
hem te danken hadden. 37
Als streng Calvinist kon Huygens in zijn natuurbeschouwing zo vurig voor
de eer van God opkomen, dat hij zich zelfs vinnig verzette tegen het gewone
spraakgebruik. Zo protesteerde hij in Oogen-troost fel tegen schilders, die een
landschap schilderachtig durfden noemen. Alsof, zo meent Huygens, hún doeken
oorspronkelijk waren en God er in de natuur kopieën naar had gemaakt:

37 Menno ter Braak typeert in zijn studie In gesprek met de vorigen (Verzameld Werk,
deel 4) deze sfeer als volgt: 'Deze patriciërs zochten niet de natuur van Rousseau, zij zochten
evenmin de werkelijkheid van het naturalisme; zij zochten een mathematisch bepaald cuituur-eilanH, waar щ in een volmaakte geslotenheid hun cultuurideaal konden beleven. Dit
is niet de eenzaamheid van Don Quichote, noch de verlatenheid van Robinson Crusoë; dit
is een gestyleerd rendez-vous voor personen, die de cultuur tot in de weilanden meedragen.
Men bezie die oude kaart van Hofwyck, waarop Huygens zelf zijn aantekeningen heeft
gemaakt: in de 'unendliche Ebene' van Hollandse weiden ligt een lusthof der mensen, niet
der vogeltjes en paddenstoelen! Geen spoor van het dwepen met de natuur, geen spoor
ook van de romantische onderwerping aan de natuur als een hogere macht, als een plaatsvervangster zelfs van de goddelijke macht; Huygens' Hofwyck is geen Yellowstone Park,
maar het is een bewuste culturele constructie, een bewijs van hoogmoed eerder dan van
lyrische deemoed. Het tart de Vliet en de weilanden uit, het spreekt van de heerschappij
der mensen over alles, óók over de eenzaamheid van het platteland. Ieder detail is verzorgd,
ieder boompje een heel pedant en zelfstandig mens-boompje; niets is overgelaten aan de
nonchalante improvisatie van het z.g. gevoel, dat dikwijls door ons vereenzelvigd wordt met
geestelijke flodderigheid; integendeel, het gevoel is bij Huygens en in Hofwycks architectuur strikt gereglementeerd, zodat het in zijn volheid en bijzonderheid alleen kan spreken
via de onverbiddelijkste algemene wetten.'
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Gaet met hoer wandelen door Boom en Bergh en Dalen,
Dot's, seggens', een Gesicht dat Schilderachtigh stoet.
'K kan 't niet ontschuldigen, 'tis derteltjes gepraett;
My dunckt sy seggen. God maeckt kunstighe Copijen
Van ons oorspronckelick, en magh sich wel verblyen
In 'tmeesterlick patroon, all waer 't van onse hand,
'Ten kon niet schooner zijn, in Zee en Locht en Land.s8
Hij wil de zaken zien zoals ze werkelijk zijn en zegt daarom:
Gods werck, dat ick begaen, besien, besitten kan.
Doer hoef ick geen' Copy uijt Menschen handen
van...
De beste schilderij weet ick geen noem te geven
AL· een' waenwatighe verschaduwingh van 'tleven:
Wilt ghij hoer' deughd verstaen? treedt in den sonne-schijn.
En siet wat schaduwen van 'tschoonste leven zijn.39
Uit zijn Latijnse autobiografie 40 blijkt dat Huygens, ondanks deze schampere
uitlatingen, toch veel voor schilders heeft gevoeld. In dit werk onderscheidt hij
landschapschilders, historieschilders en portretschilders. Maar bij de behandeling van de eerste groep, de 'rurales pictores', gaat hij heel merkwaardig te
werk: hij volstaat met de opmerking, dat met hen wel een boekje te vullen zou
zijn, en noemt dan alleen maar Poelenburgh, Uytenbroeck, Van Goyen, Jan van
der Wilde, Esaïas van de Velde en Paulus Bril. Daarentegen weidt hij vele
bladzijden uit over historieschilders als Lastman, Pynas en boven allen over
Rubens, verder over de portretschilders als Mierevelt en Rembrandt, allen schilders van het menselijke en vooral van de menselijke fysionomie. 41
Wie Huygens' oudste gedichten leest, maakt daarin kennis met een tedere
gevoelige ziel, die 's morgens bij het kraaien van de 'cam-gecroonden haen' de
bloemen 'nat-bepeerlt met schoon Auroras tranen' zag, en die na een persoonlijke kennismaking met Hooft en Anna Roemers in Amsterdam de 'Oudt-Vader
Amstelstroom' met zijn 'crystallyne stroomen' en 'blauwen schoot' toesprak. 42
Maar deze gevoeligheid heeft blijkbaar niet lang geduurd, want twee jaar later
toont hij in zijn Voorhout reeds volop zijn moralistische vernuftspoëzie. En weer
een jaar of drie later beschrijft hij op 16 januari 1624, na de doorbraak van
de Lekdijk, het Hollandse watersnoodlandschap in de vorm van — nota bene —
een puntdicht, dat bovendien nog een gezochte woordkoppeling in de geest van
Spiegel bevat:
38 Worp IV p. 101 v.v. 474—80.
39 ld. VI p. 18 en 19.
40
J. A. Worp publiceerde een fragment van deze autobiografie in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel XVIII (1897), p. 1—122.
« Bi/dr. en Meded. I.e., p. 70—79.
42 De Gedichten I p. 59, 130.
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Water-Goden, vochte spoocken.
Die ter diepten
uytgebroken
Komt bewandelen de kley
Van de
binnen-boler-weij;
'T fconde Holland niet mishagen
Off ghij all bij korte υL·gen
Hier en daer wat korens alt.
3
Moer uw' voeten sijn te natt.*
De zakelijke Huygens heeft van de natuur gehouden en haar ook gezien en
gekend. Maar zijn geest was te actief om er dromend bij te kunnen verwijlen.
Zijn sterk reflexief verstand heeft hem belet om, evenals Hooft, tot een gevoelsgemeenschap met de natuur te komen. Als ethicus en natuurbekijker lijkt hij
meer op de nuchter-waarnemende Spiegel: beiden zagen de natuur van hun
streek, maar voor beiden vormden de waargenomen landschapsverschijnselen
het uitgangspunt voor beschouwingen die de ziel moesten opvoeren tot natuur
lijke wijsheid of tot God. Het grote verschil tussen beiden bestaat echter hierin,
dat Spiegels waarnemingen van de natuur niet alleen tot zijn cerebrale verstand
maar ook tot zijn gevoelsleven doordrongen, waar ze dan vaak gevoelige poëzie
werden.
Aangezien een gedicht volgens Huygens' opvatting juist vernuftig en dicht
m o e s t zijn, kon hij daarin niet in het reine komen met de natuur, die in wezen
juist eenvoudig en open is.
CATS
Met het Zeeuwse landschap moet Jacob Cats heel vertrouwd zijn geweest. Als
kind was hij in het agrarische landstadje Brouwershaven tussen de boeren opgegroeid, en later was hij zelf enige tijd boer in Zeeuws-Vlaanderen.
Toen Cats acht jaar in Middelburg stadsadvocaat was geweest, gaf hij in
1611 zijn praktijk op om met zijn broer voor eigen gewin deel te gaan nemen
aan de bedijkingen van de landerijen in Zeeuws-Vlaanderen, die indertijd voor
strategische doeleinden onder water waren gezet. Toen na het sluiten van het
Bestand deze inundaties voorlopig geen zin meer hadden, konden de vruchtbare
landerijen weer in cultuur worden gebracht. In 1614 bouwden de beide broers
bij Groede een hofstede. Dat Cats er ook zelf heeft gewoond, blijkt uit het feit
dat hij in 1616 kerkmeester in Groede was. 1 Daar leerde hij boer en land, volk
en landschap van heel nabij kennen.
Behalve deze afgelegen boerderij in Zeeuws-Vlaanderen bezat hij nog een
huis te Middelburg en een buitengoed onder Grijpskerke, namelijk de 'Munnikenhof, het vroegere zomerverblijf van de Middelburgse abten.

« ld. II p. 60.
1 P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland, diss. Utrecht 1934, p. 261, 248—49.
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In de fraai gestileerde tuin van deze buitenplaats heeft Cats waarschijnlijk
zijn twee pastoralen geschreven : twee herdersdichten van 1618, die tot het beste
behoren dat Cats ooit heeft geschreven.
In zijn Harders-liet, dat enigszins omgewerkt en aanmerkelijk uitgebreid in
1627 opnieuw uitkwam, tekende Cats in een eenvoudig verhaal het vrije,
onbedorven leven op het land tegenover de onnatuur van de stad. Van deze
tegenstelling was hij als buitenmens van jongsaf aan overtuigd geweest en deze
overtuiging kan alleen nog maar versterkt zijn door zijn klassieke lectuur. Zijn
herders en herderinnen kregen van hem weliswaar arcadische namen, maar
hadden overigens niets weg van de bekende idyllische herderstypen uit de klassieke pastoralen. Ook het landschap, waarin ze leefden, had volstrekt niets
arcadisch, maar was zo Zeeuws als het maar zijn kon. De herders Thirsis en de
herderin Phyllis bleven twee gewone hoerenkinderen van het soort dat Cats in
de buurt van Groede en later in de omgeving van Grijpskerke vaak genoeg
moet hebben gezien; alleen konden ze hun droefheid misschien wat welsprekender onder woorden brengen dan hun soortgenoten van het land.
Cats stelt het in dit lied voor, alsof het herderspaar vanaf de 'Vlaemsche
stellen' 2 en het 'Groesche buyte-gras' door de nieuwe eigenaars was verdreven
en de wijk had moeten nemen naar Walcheren, waar beiden zich met hun
vee aanvankelijk samen hadden neergezet tussen Amemuiden en Vere. Maar
toen de streek voor al de schapen niet voldoende voedsel bleek te bieden, was
de herder Thirsis naar het westen van het eiland getrokken, naar de omgeving
van Domburg. Daar had hij, tot grote teleurstelling van Phyllis, zijn hart verloren aan het geslepen stadsmeisje Amarillis. Phyllis begrijpt hem niet. Zij
was zelf een natuurkind, vergroeid met het schorren-landschap langs de zilte
Zeeuwse kusten, een landschap waaraan ze dan haar nood klaagt:
Phyllis hadt haer vee gedreven
Tusschen Armuy en der Veer,
Daer sloegh sy haer eerstmael neer,
Thirsis, haer vermaeck en leven.
Was by Domburg neer gesteh,
In dat dor en zandigh velt.
Phyllis, in den koelen morgen,
AL· de son noch niet te straf
Eerst den dau ginck Ucken af,
Quamen voor haer oude sorgen;
Want sy viel in diep gepeys.
En bedacht haer Zeeusche reys.
Niet dat ZeeUmt haer mishaeghde,
Zeelant docht haer vol genucht,
Daer om wasse niet beducht;
I De in het inundatie-gebied hoger gelegen stukken niemandsland.
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't Meeste was, dat sy beklaeghde.
Dat sy Thirsin niet en sagh.
Die by hoer te woonen phgh.
Sy gingh tveyden met hoer schapen
Van Armuyde niet te wijt.
Op het gors ten Halven-krijt;
Doer began doer druck ^ontslapen.
Dies zy, wat ter zijden af,
Haer tot Magen dus begaf:
Siltigh schor ten Halven-krijte,
Tot и doe ick dit bekhgh,
Souter wordje dagh aen dagh,
Ick en kan 't de zee niet wijten.
Want 't en is niet van den vfoet.
Мает van mijn bedruckt gemoet.
Soo als dauw, omtrent de Meye,
Van de groene hovers schiet.
Van de teere kruyden vliet;
Soo mijn tranen, cds ick schreye
Om u, Thirsi, moye knecht!
Rollen neder opten wecht. 3
In Zeeuws-Vlaanderen had Thirsis haar naam zelfs in de bomen gekerfd en
zo luid over het landschap gezongen, dat die naam er als een echo had weer
klonken. Nu moest zij wijken voor Amarillis, gekleed 'naer den steedtschen toy'.
Bij gelegenheid van de Domburgse paardenmarkt had ze zich met eigen ogen
overtuigd van de droeve werkelijkheid. Daarop had ze bedroefd de stad verlaten
en was in een gevoel van diepste verlatenheid door duin- akker- en weide
landschap gaan dwalen:
¡ck gingh dwalen aen der heyden,
lek gingh in het mulle sant,
lek gingh aen het vette Ыпі,
lek gingh eenigh door de weyden.
Sonder troost en sonder roet,
AL· een schaep, dat dolen goei.
Harders van de Vlaemsche dalen.
Harders van het Zeeusche stront.
Is het niet een groóte schant
Dat ick dus alleen moet dwalen?
Ick, die eertijts was verselt
Met de puyekjes van het veli! *
S Alle de werken van Jacob Cats, Rotterdam, by D. Bolle z.j., p. 34—35.
4 Id. p. 35.
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Zij wilde niets weten van het 'listigh vleyen' van afgerichte meiden 'vol van
steedtsche treken'; zij was een eerlijke ronde Zeeuwse, die op de buitendijkse
kleigronden was geboren en opgegroeid, ver van de stadse vrijers. Die konden
met hun meisjes op wagens uitrijden naar de velden, boomgaarden en duinen
bij Domburg. Zij deed daar niet aan mee. De kale plek waar zij was geboren
had haar genoeg degelijkheid meegegeven om de gevaren van een verlokkend
lentelandschap met stadse vrijers te vermijden:
lek ben op een schor geboren,
Daer sat ick alleen en keeck
Op een slouw, of op een kreeck;
Noyt en gingh'er maeght verloren
Op een gors of op een stel,
Daer noyt quam een steedts gesel.
Waer de linden veüigh groeyen,
Daer is 't dat de wagens riên.
Om het lustigh velt te sien;
Waer de boomgaerts aerdigh bloeyen,
Daer is 't dat de jonckheyt malt.
Tot het loof daer neder valt.
'i Is te Domburgh, in de duynen,
Daer men wentelt in het sant,
Daer so menigh derlei quant.
Achter hagen, achter tuynen,
Doet dat ick niet seggen derf,
Dickwüs op eens anders
kerf...
Thirsis, wy zijn beyde Zeeuwen, —
Al was Breskens ons vertreck,
't Is noch onder 't Zeeusche reek, —
Loet de steedtsche linckers spreeuwen;
Wy sijn ronl en daer toe goet.
Dot's van outs een Zeeus gemoet. 5
Het reële Zeeuwse landschap kijkt in dit lied overal door het verhaal heen en
de lezer blijft door dit landschap geboeid omdat hij het steeds samen met de
sympathieke natuurlijke herderin ziet en aanvoelt.
In zijn tweede Zeeuwse pastorale, Harders-cfochte, — achter Maechden-plicht
afgedrukt — schildert Cats weer de tegenstelling tussen stad en land, maar nu
in veel schrillere kleuren. Nu treedt er geen treurende herderin op, maar —
meer volgens de traditie — een klagende herder. Deze herder, nu Daphnis
geheten, klaagt erover dat hij zijn geliefde Galathea aan een stadsjonker is
kwijt geraakt.
s ld. p. 36.
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Evenals in het vorige lied wordt hier de pastorale weer op een geheel eigen
manier behandeld. En het duidelijkst komt dit tot uiting in de voor het herders
dicht typisch geworden epische inleiding, waarin altijd plaats en tijd van hande
ling worden aangegeven.
Het conventionele, klassieke herdersdicht kent over het algemeen geen dui
delijke lokalisatie: de herder zit meestal in een idyllisch dal met zijn vee bij
een beek onder een boom of in de schaduw van een bosje. Deze beide pastoralen
kennen niets van die vage algemeenheid maar zijn zozeer geworteld in de echte
Zeeuwse grond, dat de plaatsen van handeling zelfs topografisch aanwijsbaar
zijn. Vooral in de herdersklacht is het landschap door de realist Cats zo uit
β
voerig beschreven, dat het Walcherse landschap er onmiskenbaar in i s .
In de oorspronkelijke redactie van 1618 dwaalt Daphnis, in het begin van
het gedicht, door de maanlichte meinacht, waarin de nachtegalen zingen en de
maan glanst over de gerijde bomen van de Munnikenhof. Bij dit buitengoed
'int gheweste van Grijpskerck' met zijn boomgaard, doolhof, notebomen en
doornhaag zet de herder zich met zijn schapen neer en begint zijn klacht in de
nacht.
Toen Cats een jaar of tien later, ver van Zeeland, in Dordrecht dit gedicht
omwerkte, gaf hij het de titel Galathea, ofte Harders-Minneklachte. Hij behield
toen wel de titelplaat waarop de herder met zijn schapen bij de Munnikenhof
stond afgebeeld, maar lokaliseerde deze gebeurtenis in een eenzaam veld. Ter
wijl hij de tegenstelling tussen stad en land wat breder uitwerkte en daarmee
het geheel weliswaar wat langdradiger maakte, behield hij toch de reële tekening
van het Zeeuwse landschap uit de eerste redactie. Hij opende het lied met een
gevoelige schildering van een stille blauwe lentenacht:
Daphnis, op een Meye-nacht,
Als hy op de liefste dacht,
Wenscht alleen te mogen zijn.
Om syn droeve minne-pijn
Uyt te storten in de locht,
Daer het niemand hooren mocht.
't Was een weder sonder wint,
Soo men dat by wijlen vint;
Al de werelt was in sloep.
Men en hoorde niet een schoep.
Niet een by en was er uyt
Om te vliegen op het кг uyt;
In de boomen geen gedril.
Vee en honden swegen stil.

β S. Schroeter, Jacob Cats' Beziehungen zur deutschen Literatur, dies. Heidelberg 1905,
p. 70.
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En de vogels al-te-mael;
Moer alleen de nachtegael,
's Nachts te singen wel gewent
Sat en fluyte doer ontrent.
Daphnis sagh de doffe maen
Treurigh aen den hemel staen.
Of om dat'et soo geleeck.
Mits sy in het duyster weeck.
Of om dat het harders hint
Niet ten besten was gesint;
Want al was de kudd' in rust,
Sfopens had hy geenen lust;
Moer hy vant een eensaem velt.
Doer hy sich ter neder stelt.
Doer hy met een droef gemoet
Dus zijn minne-kfochten
doet:...7
Zijn Galathea was altijd de eenvoud zelf geweest, en in de gelukkige dagen
van samenzijn op het land had zij nooit om een spiegel van glas gevraagd maar
was altijd tevreden geweest met:
Sich te spieg'len in de zee.
Als de stroom lagh stil en dwee.
Niet gerimpelt van den wint.
Als men die wel somtijts vint...

8

Toen was op zekere dag de stadsjonker bij haar gekomen, terwijl ze haar
jonge vee dreef 'ginder aen den hoogen dijck'. Die had haar meegenomen en:
Sí'eí, doer sat ick toen en кееск.
Als een poel-snep op een kreeck.
Root van gramschap, bleeck van nijt,
't Oogh vol tranen, 't hart vol
spijt...
Maer al was ick wonder bangh,
Sy gingh efter haren gangh.
Dies zoo klam ick op de kruyn
Van een wonder hoogen duyn,
Om van boven af te sien
Wafer vorder sou geschiên.9
Daar liet Galathea zich in zee dragen 10 en leende zich bovendien voor het
7 Ed. cit., p. 26
8 Id. p. 28.
β Id. p. 28.
10 Vergelijk hiermee Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt, éd. cit., p. 282.
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dartel spel in de duinen. Hij, Daphnis, was met zijn ruige stoerheid en ronde
eerlijkheid voor zijn Galathea geheel anders geweest dan die verwijfde gladgeschoren stadsjonker in zijn fijne pronkkleren. Hij had haar laten zien dat
men zich in een landschap met bossen en braamstruiken pas vrij en gelukkig
kon voelen, wanneer men geen zorg hoefde te hebben voor zijn fijne kleren :
Seker 't is een vrye stoet,
AL· men onbekommert goei,
AU men wandelt door het velt
Sonder eens te zijn gequelt
Van een doren, van een haegh.
Of een ander slimmer plaegh.
Ick kan treden in het wout.
Sonder dat my dorenhout.
Sonder dat my kravel vanghi.
Of ontrent de slippen hanght:
En of schoon de braem my greep.
Of oock in de leden neep.
Dat is my een kleyne saeck;
Want ick kan haer loosen haeck
Rucken van mijn beste kleet.
Even sonder eenigh leet.11
Daar kan men volop genieten van alle genoegens van het land, daar is men
vrij 'vanden naeuwen steedschen dwangh' en eet en drinkt men wat men wil.
En als men in de stadshuizen meent te kunnen genieten van schilderijen en
andere kostbaarheden waarvoor men veel geld moet uitgeven:
Dan verhef ick boven al
Bosschen, beemden, bergh en dal.
En der velden schoon cieraet.
Dat ons op geen geld en stoet.
Loet uw oogen 'en uw sin
Van de Stadt niet nemen in,
Soo ghy 't wout moer recht besiet,
't Steedsche pralen gelt-er niet:
AL· de gerste dijnt op 't velt,
AL· het water rijst en helt,
AL· het bloeysel van het vlas
Toont zijn hemeh-blaeu gewas:
AL· het geel gebhemde zoet
In de guide velden stoet.
11 Ed. cit., p. 29.
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En sijn reucke, machtigh soett
Ons komt vliegen te gemoet:
En dat hier of daer een wey
Speelt met groente tusschen bey.
Seghi, wat heeft tapitsery.
Of het goude leer hier by? ...
In de Stadt is menschen kunst.
In de velden Godes gunst:
Pluymgedierte dat daer speelt
Door de taxkens, dat daer queelt.
En, met stemmen reyn en soet.
Uwen grooten Schepper groet.
Dat de lant-man 's morgens vroegh
Schenckt een deunt jen oen de ploegh:
Dat met sangh het swaer gewicht
Van een reysend man verlicht;
En den minnaer die hem quelt,
Doet verquicken in het velt.12
Hoe gaarne droomde hij van een rit door zijn landerijen met Calathea aan
Loet ons rijden. Galathee!
Om het lant, en by het vee,
Daer de groene linden staen,
Daer ons vette kudden gaen,
Daer het weeligh kooren groeyt,
Daer de jonge veerse loeyt.
En entdeckt, op hoer manier,
Haer verdriet en innigh vier.
Siet, een veulen
Kan ons dienen
Da?s de koetse
Want wy rijden

uyt de stal
over al.
die ons past;
zonder
last.ls

Zo heeft Cats zijn Zeeuwse hoerenkinderen laten leven in het boeiende afwisselende Zeeuwse landschap met zijn schorren en kreken, zijn polders en
duinen, met zijn kleurige velden, goud van de deinende gerst, blauw van het
bloeiend vlas, geel van het gebloemde koolzaad; en tussen al die rijke kleurige
velden vertoonde zich nog het frisse groen van de tussenliggende weiden.

12 ld. p. 32.
13 ld. p. 34.
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Dat alles had ook Cats zelf gezien en genoten buiten de 'benaude vest' der
stad. En laat de schoonheid van het Zeeuwse land voor Cats dan hoofdzakelijk
hebben bestaan in de vruchtbaarheid ervan en Iaat er dan geen droomland
voor hem zijn opgerezen, dit neemt niet weg dat hij de werkelijkheid van het
Zeeuwse land voor de lezer heeft opgeroepen. u Verhaal en enscenering van
deze beide 'pastoralen' zijn veel te reëel om idyllisch te heten. Het liefelijkdromende, dat de idylle zo eigen is, ontbreekt hier bijna volkomen. Al is er
in de geest van het Beatus ille sprake van een idealisering van het leven op het
land tegenover dat van de stad, toch is het landschap zelf weinig of niet geïdealiseerd en zeker niet gefantaseerd.

Met deze pastorals verhalen heeft Cats zichzelf in poëtisch opzicht overtroffen.
Maar het is de vraag of idee en vormgeving wel geheel van hemzelf waren.
Want in de bundel Nederduytsche Poemata, die Daniël Heinsius in 1616 —
dus twee jaar vóór het verschijnen van Cats' verhalen — publiceerde, staan twee
gedichten die naar titel, inhoud en deels naar vormgeving zo'n opvallende
parallel vertonen met de hier besproken gedichten van Cats, dat het heel waarschijnlijk is dat Heinsius met zijn Pastorael en Elegie, ofte Nacht-klachte Cats
de weg heeft gewezen voor diens herderslied en herdersklacht.
Het meest opvallend is de parallel tussen Heinsius' Pastorael en Cats' Harders-liet. In beide verhalen, die zelfs in hetzelfde metrum zijn geschreven, wordt
het motief van de tegenstelling tussen stad en land behandeld. Wat zich bij Cats
in en om Domburg afspeelde, greep bij Heinsius plaats in de omgeving van Den
Haag. Bij beiden is er sprake van liefdesontrouw tengevolge van het contact
met de verderfelijke stad, zij het dan dat bij Heinsius een herderin, bij Cats een
herder ontrouw wordt. Bij Heinsius staat de veilige, onbedorven, landelijke
streek met de groene weiden langs de Rijn bij Leiden en Katwijk tegenover de
gevaarlijke, bedorven, directe omgeving van Den Haag, waar de zeden der
herderinnen heel wat losser zijn dan op het platteland; bij Cats wordt de natuurlijkheid van leven op de schorren en in het land tussen Arnemuiden en Vere
in scherpe tegenstelling gezien tot de gevaarlijke omgeving van Domburg, waar
de stadse meisjes in hun lichtzinnigheid de naïeve herders van het land trachten
te verleiden. Bij Cats klaagt de Zeeuwse herderin Phyllis, omdat ze haar Thirsis
was verloren aan een Domburgse schone, bij Heinsius beklaagt de Zuidhollandse
herder Corydon zich, omdat hij zijn Phyllis was kwijtgeraakt aan een Haagse
stadsjonker.
Hoe gelijk de atmosfeer van beide parallel-pastoralen is, blijkt reeds uit de
hier volgende beginregels uit Heinsius' Pastorael:

14 H. Smilde, Jacob Cats in Dordrecht, diss. Amsterdam (V.U.) 1938, p. 137.
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Corydon die weyde schoepen
Vast oen 'twater van den Rijn
Daer de beste weyden sijn,
AL· het vee denckt om te shepen,
AL· de duyster nacht komt oen.
En de droeve silvre maen.15
Sinds hij zijn Phyllis was kwijt geraakt, ging hij met zijn schapen maar wat
in het wilde weg ronddolen, en op die zwerftochten kwam hij ook bij Den Haag:
lek ginck heele daegen dwaelen
In het hout dat oen de kant
Van den Haege stoet geplant.
Corydon ginck suffen, draelen,
Corydon was mat en laf.
Al ziin schoepen noemen af.le
Hij schreef haar naam in alle bomen, maar alles was tevergeefs. Phyllis was
wild, onbedwongen en wispelturig geworden zoals alle herderinnen uit de omgeving van Den Haag waren:
Al de meysjens die daer drijven
Haere schoepen by het bos
Van den Haege, gaen wat los
In de min, en selde blijven
Trou, gelijck die drijven 'tvee
Dicht by Catwijck op de zee.
Zy sijn vol van vreemde treken.
Dom van sinnen, oock wat broos.
En soo wonderlicken loos.
Zy en doen niet datse spreken,
Seer geslepen ende fijn.
Niet geliick wy herders sijn.17
De landschapbeschrijvingen zijn bij Heinsius soberder dan bij Cats. Maar
door zijn topografische aanduidingen als Leiden, Scheveningen, Den Haag, Katwijk, Wassenaar en Noordwijk, voelt de lezer zich toch evengoed in Zuid-Holland als hij zich bij Cats in Zeeland waant.
Het motief van het nachtelijk ronddolen met een hart vol liefdessmart, waarmee Cats' Harders-chchte begint, vormt ook de opening van Heinsius' Elegie,
ofte Nacht-klachte. De metra van beide gedichten zijn echter verschillend en
IS Daniël Heinsius, Lof-sanc van lesus Christus... ende zyne andere Nederduytse
Poemata, t'Amstelredam 1622 p. 138.
ie ld. p. 140.
17 ld. p. 143.
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bovendien is Heinsius' beschrijving van de nacht meer algemeen-attributief en
mist de lokalisatie:
Dewijle dat de nacht op alderhande dieren
Verspreyt hoer droevich kleet, op velden en rivieren.
En dat de wilde zee vermindert haeren stroom.
En dat de werrelt gans ligt ah in eenen droom:
Dewijle dat de locht uytsteeckt hoer gouden oogen.
Die hoer uyt 'shemeL· sael al springende
vertoogen.
En dat de droeve maen haer broeders plaets bewaert.
Die morgen wederom sal komen пае de aert:
Soo dwael ick hier alleen daer ту mijn sorgen draegen.
Om van uw fel gemoet en wreede sin te klaegen.
lonckvrou ghy ligt gerust, en blaest uyt uwen mont
Dat goddelick venijn dat ту dus heeft gewont.1в

In zijn latere grote didactische werken heeft Cats het landschap van de wer
kelijkheid nooit meer in zo'n natuurlijke bevalligheid en in zulke frisse kleuren
geschilderd als in genoemde pastoralen. Het valt dan telkens uiteen in allerlei
details, die stuk voor stuk materiaal moeten leveren voor morele of theologische
reflecties.
Slechts één keer heeft hij nog een Duits fantasielandschap getekend. Het was
een berglandschapje, dat hij met zoveel liefde en zo scherp in zijn verschillende
details tekende, dat het een ogenblik doel in zichzelf scheen te worden. Dit
deed hij in een didactisch 'trougeval' in zijn Proefsteen van den Trou-ringh van
1637. Daarin verhaalde hij de idyllische ontmoeting tussen koning Ulderick
en de herderin Phryne Bocena. Om de tegenstelling tussen stad en land te
doceren opende hij het verhaal met de beschrijving van een merkwaardig landschap, dat hij geheel opbouwde uit uitheemse rekwisieten, ontleend aan de
bergnatuur :
De Koningh Ulderick, vermits sijn rappe leden.
Was dickmael in het wout en buyten aUe steden.
Was uyt sijn innigh hert een hater van de pracht.
En van de jonckheyt aen genegen lot de jacht.
Ну, op een schoonen dagh getreden aen der heyden,
Daer menigh Edelman den Prinse quam geleyden.
Doelt van een schralen bergh in seker lustigh velt,
Daer vruchtbaer hout-gewas op reken is gestelt;
Daer, op een ander kant, een bosch van wilde boomen
Is sonder menschen hulp gewassen aen de stroomen.
« ld. p. 155.
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En daer een Mare Ьееск, hoer met een snellen val.
Quam storten uyt de rots tot in het lage dal.
Hier stont de Koningh stil en sagh de kleyne кеуеп
In 't hangen van den bergh, sich in het water spreyen;
Ну sagh een jonge maeght die hare schapen wies.
19
Terwijl de koele wint in hare vlechten
blies.
Uit de beide pastoralen van 1618 — en ook uit de latere redacties daarvan —
sprak Cats' ingenomenheid met het Zeeuwse landschap en het landelijke leven
daarin. Wanneer deze gedichten echter worden geplaatst tegen de achtergrond
van zijn latere werken, is het opvallend dat er in de natuurbeschrijvingen van
deze beide pastoralen zo goed als geen sprake is van God, terwijl God in Cats'
latere werken de onmisbare achtergrond van zijn natuurbeschouwingen is gaan
vormen. Dit laatste lag helemaal in de lijn van zijn p i ë t i s t i s c h e werelden levensbeschouwing, waarin God als de enig Schone werd gezien en alle
dingen in de natuur als wegwijzers naar het hemelse moesten worden beschouwd.
Toen Cats in de laatste jaren voor 1600 in Engeland verbleef, had hij in
Oxford en vooral in Cambridge kennis gemaakt met het Piëtisme. In de laatste
universiteitsstad, die het brandpunt der Puriteinen was geworden, heeft Cats
de colleges en preken van de beroemde William Perkins, de vader van het
puriteinse Calvinisme gehoord. Perkins doceerde er vanaf 1584 tot aan zijn
dood in 1602 aan het Christ-College en hield er zijn doorwerkte maar boeiende,
eenvoudige, praktische preken, die opbouw van het innerlijke leven beoogden. 20
Leer en leven waren voor de piëtisten één. Alles moest op God gericht zijn en
daarom mochten rijke bezittingen tenvolle worden genoten mits ze beschouwd
werden als leengoederen van God. Daarnaast werd ook de verheffing van het
volksleven gezien als een wezenlijke taak van het calvinistisch Piëtisme. 2 1
Tegen de achtergrond van deze levensleer, die tussen de jaren 1613 en 1629
in Middelburg werd gepreekt door de predikant Willem Teerlinck, zullen we
Cats' natuurbeschouwingen moeten zien.
Toen hij aan het werk was met zijn inpolderingen voor eigen gewin, van zijn
Munnikenhof onder Grijpskerke genoot, later in zijn Dordtse (1623-1636) en
Haagse tijd (1636-1660) bezig was met zijn tuin in de Scheveningse duinen
en daarna met zijn huis, deed hij dat alles in de rustige overtuiging, dat hij
rentmeester was van God, Die alles aan hem had toevertrouwd. Bovendien zou
hij over al deze zaken nog honderd uit vertellen in zijn autobiografieën, geschriften die ook in de lijn van de piëtisten lagen en waarin ze verantwoording
van al hun doen en laten wilden afleggen.
19 Ed. cit., p. 428.
20 J. J. van Baarse!, William Perkins, diss. Utrecht 1912, p. 25—61, 297. Verder: H.
Нерре, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche, Leiden 1879,
p. 24.
21 Meertens, o.e., p. 288, 170.
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Cats' piëtistische natuurbeschouwing spreekt voor het eerst een duidelijke
taal in zijn dichtwerk Self-strijt van 1620. Daarin verhaalde hij hoe Putifars
vrouw Sephyra alles in het werk stelde om de kuise Joseph te verleiden. De
handige pleiter die Cats was legde beide partijen talloze argumenten pro en
contra in de mond. En Sephyra begint onmiddellijk met haar zwaarst wegende
argument, dat ze vindt in de algemene zinnelijkheid en minnegloed die juist
in de lente in plant, dier en mens ontwaakt. Wat Hooft drie jaar tevoren in
Baeto en reeds veel eerder in Granida had gezegd over deze alles-veranderende
liefdekracht in de natuur, herhaalde Cats hier, zij het dan in een minder speelse
en minder poëtische vorm:
Het is een eygen aert, gestort in alle dingen.
De botten van de jeught met krachten uyt te dringen.
Geen lant soo onbewoont, geen soo verwoeste kust
Daer niet en gaet in stvangh de soete minne-lust.
AL·, in de lente-tijt, de sucht om voort te telen
Doelt van den hemel af, en komt op aerden spelen.
Het kruyt rijst uyt den gront, door hare soete lucht.
En uyt het kruyt de bloem, en uyt de bloem de vrucht.
Waer dese nieuwe jeucht hoer eens komt nedersetten,
Daer wort het gansche lant gekroont met violetten.
Met myτten en camil; het schijnt dat alles leeft.
Wat hare soete geur moer eens besproeyt en heeft.
Indien ter eyger stont hoer vocht bestaet te raken
De boomen van het wout, des winters drooge staken.
Grijs van den kouden rijm, kael van den feilen wint,
Stracx is het dorre velt het schoonste dat men vint;
Gaet teeL·ucht door het bosch, de rouwe dieren springen;
Beweeghtse тает de lucht, de wilde vogeL· singen:
Genaecktse maer de strant, al het beschubde vee
Bloest bobbeh in de schuym, en huppelt op de zee.
Bekruyptse dan den mensch, wat maeckt hy kromme
sprongen?
Al lagh hij plat ter neer, hy wort omhoog-gedrongen. 2 2
Joseph echter stijgt onmiddellijk boven deze natuurlijke argumenten uit en
plaatst als een volleerd puritein daartegenover zijn tegenstellingen als: 'Daer
zijn geen dingen schoon, als die men niet en siet' en 'God is de schoonheyt selfs;
stelt daer uw wei-behagen.' 2 3
En wanneer Cats in 1632, twee jaar na de dood van zijn vrouw, met de aanleg
en beplanting van zijn 'Sorgh-vliet' in de Scheveningse duinen begint, weet hij
heel goed, dat die buitentuin hem veel zal moeten leren. In het derde deel van
22 Ed. cit., p. 116—17.
23 Id. p. 128.

159

zijn Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt van 1632 laat hij al zien, hoe hij
intussen heeft geleerd dat iedere boom een les voor hem inhoudt:
Wanneer ick trede door het wout.
En sie het rijs en jeughdigh hout.
En dat ick vind' een populier.
Een hoogen eyck, een lagen vlier.
Een lind, een ijp, een buck, een es,
Terstont soo krijgh ick daer een les;
Want t'wijl ick eensaem stae, en poogh
Mijn geest te voeden door het oogh,
Soo vind'ick sonder twijfel wat.
Dat dienstigh is te zijn gevat.2i
Cats had met de vroege aanleg van deze buitenplaats vooruit gezien ! Twintig
jaar nadat de eerste spade het duinzand was ingegaan en de eerste bomen waren
geplant, begon hij over zijn emeritaat te denken. Zijn buitengoed was toen een
ware lusthof geworden, geheel ingericht naar de smaak van de tijd : symmetrisch
aangelegde lanen met de geliefde berceaus, een kunstmatige rots waarop een
gekroonde Triton met drietand troonde, een heuvel die dienst deed als uitzichttoren en bovendien de verrassende 'bedriegertjes'. Er ontbrak alleen nog maar
een buitenhuis aan. Toen dit ook was gebouwd, ging hij er in 1652 voorgoed
wonen en genoot er nog een jaar of acht van de rust in de natuur. Daar schreef
hij tussen zijn 75ste en 83ste jaar drie grote, autobiografische werken, waaruit
zijn houding tegenover de natuur op zijn oudere dag duidelijk is af te lezen.
Hierin komen geen brede natuurbeschrijvingen voor, maar morele of stichtende uitspraken naar aanleiding van uiterst gedetailleerde natuurwaarnemingen.
Ouderdom en Buytenkven, geschreven tussen 1653 en 1656, is wel het rijkste
aan uitspraken, die getuigen hoe serieus hij het verblijf op 'Sorgh-vliet' opvatte.
Dit dichtwerk is eigenlijk Cats' hofdicht, zoals Hofwyck (1653) het was voor
Huygens. Maar uit Cats' beschrijving is niet nauwkeurig op te maken hoe
'Sorghvliet' er heeft uitgezien. Hij zou trouwens ook niet in staat zijn geweest,
er een nauwkeurige gedetailleerde beschrijving van te geven. Want indien hij
eraan was begonnen, zou hij zichzelf zeker al te gauw hebben laten afleiden
door associatieve gedachten. Hij zou bij het eerste het beste rechtslopend tuinpad de lezer zijn gaan voorbereiden op 'onze verre levensweg', of zou bij een
viersprong tal van morele beschouwingen hebben gegeven over de keuze van
een juiste levensweg. 25 Een systematische beschouwing bekoorde Cats ook niet.
Hij was allang blij, dat hij op zijn paden en in zijn klingen de stad met haar
mensen kon ontvluchten. Daarbij was hij het met Thomas a Kempis graag eens,
dat men steeds weer als minder mens van de mensen terugkeert:
24 ld. p. 342.
25 J. Koopmans in Groot-Nederland, 1917. Tweede deel, p. 101—02.
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Kond'ick gestaegh yet goets ontrent de menschen heren,
Soo woud'ick evenstaegh met eenigh mensch verheeren:
Moer in het tegendeel, als ick by menschen кот,
Soo keer ick menighmael naeu mensche wederom.
Men segge, wat men wil, men kan van boomen leeren.
Men kan, waer groente wast, den grooten Schepper eeren.
Al waer het ooge draeyt, daer vintmen stage stof
Te roemen sïjnen naam, te melden sijnen lof.
Wie in de velden voeght sijn oogen met de reden.
Die vint'er menigh dingh (en goede van de zeden. *·
Hij protesteert fel tegen de waanwijsheid van stadsmensen die menen,
men in de steden veel goeds leert:
Moer dat het open veldt, met al de groene boomen.
Niet anders nut en sijn ab om te sitten droomen.
En dat'er in het wout niet beters is te doen,
AL· met een deusigh breyn te liggen in het groen. 2 7
Van hèm zou niemand kunnen zeggen, dat hij naar zijn buitenplaats was
trokken om er maar wat te luieren:
Geen hof behoort te zijn een graf van luye menschen.
Want hier in is te sien, dat wyse luyden wenschen. 28
Dromen heeft hij in de duinen van Sorgh-vliet nooit gedaan:
Mij dunckt aL· ick alleen in dese klingen ben,
Dat ick dan geen bejagh van aertsche dingen hen.
Moer schoon ick ruste soeck ontrent de groene boomen,
lek stel het geensints oen, om daer te sitten droomen.
Neen, neen, mijn geest verquickt, ah ick de groente sie,
Soo dat ick God al-om een danckbaer herte bie.
Ick ga een soet gepeys met dit gesichte mengen,
Ick poog oock, na het valt, een veers jen uyt te brengen;
Doch ah ick eensaem ben, dan juyght mijn siele meest,
Ick spreeck tot mijnen God, of God tot mijnen
geest...
Hoe kan het anders sijn? ick sie, hoe alle dingen
Den Schepper eere doen, ja, sonder stemme singen.
Ick sie het velt bekleedt met wonder aerdigh kruyt.
En wat ich immer sie, dat roept den Schepper uyt.
Ick sie geen jeughdigh groen, dat hier komt opgeresen.
2β Ed. cit., p. 565—66.
*7 Id. p. 565.
28 Id. p. 550.

Of 't schijnt my dése les tot leeringh voor te lesen:
Danckt
God...29
Naast deze didactische beschouwingen, waarbij de reden en het zoet gepeins
zich steeds mengden in alles wat de ogen in de natuur waarnamen, etaleerde de
praktische Zeeuw en vroegere indijker ook overvloedig zijn nuttigheidsoverwegingen en weidde hij breed uit over de motieven, die bij hem hadden voorgezeten toen hij zijn buiten juist in de duinen ging aanleggen. Aangezien Cats evenmin als Huygens van de duinen hield om de duinen zelf, stelde hy alles in het
werk, ze zo gauw mogelijk een ander aanzien te geven. Hij kende het plezier van
zulk werk. Immers : 'Het is geen kleyn vermaeck, wanneer men dorre zanden, /
Door middel van de kunst, verkeert in nutte landen.' 3 0
Hij had juist de zandige duinen tot plaats van zijn buitengoed gekozen, want
met die schrale gronden hoefde hij niemands afgunst te wekken. Wie had er
immers nadeel van, wanneer hij enkel hei en mager zand uitkoos voor een
buitengoed? Zonder nijd kon men zijn gevecht met het 'zand en dorre klingen'
komen volgen. 3 1
Op deze manier handelde hij, aldus Cats, ook helemaal volgens de opdracht
die God aan het eerste mensenpaar gaf: zij moesten immers de woeste aarde
vruchtbaar maken en kregen daarvoor van Hemzelf de landbouw als 'een soet
bedrijf'. Hij móest er wel bomen planten. Dat had God in het paradijs ook gedaan. Trouwens:
Wat sou een machtigh perck, of velt, of lantschap wesen.
Indien 'er uyt den gront geen boom en quam geresen?
Waer sou een herderskint, waer sou 't aemechtigh schoep
Sich decken voor de son, en geven oen de sloep? 32
Hij meende, dat bomen iemands gedachten al vanzelf naar de hemel richtten
omdat ze reeds van nature naar de hemel wijzen:
Wie kan den hoogen hof van God den Schepper swijgen,
Daer wy de boomen sien, als na den Hemel stijgen? 3 3
Op zijn in cultuur gebrachte zandgronden waren bomen en planten komen
groeien; hij bezat er heuvels en dalen, bovendien een beekje, dat uit het duin
kwam neerzakken en door zijn klingen dwaalde. Ook ontbrak er het heuveltje
niet, dat als een belvédère hem een uitzicht over de hele omgeving kon bieden:

2» ld. p. 562.
30 ld. p. 552.
si ld. p. 554.
зг ld. p. 54«.
33 ld. p. 565.
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Маег in een seher deel van ons begraesde klingen,
Daer vint ick soet vermaeck, oock boven aertsche dingen.
Een heuvel opgerecht te midden in het groen.
34
Kan my geen vreught alleen, moer innigh voordeel doen.
Vanaf die hoogte ziet hij, als een andere Huygens, Den Haag, Delft en Den
Briel. En wanneer hij bij al die plaatsen zijn geschiedenislesje heeft opgezegd,
peinst hij nog even over het 'uytgestreckt verwulf' met 'de bleecke maen' en
het 'schoon lasuur, geeiert met guide sterren' in de nacht. Daarna sluit hij het
geheel af met de gedachte aan God, Die dit alles bewaart.
Cats heeft in latere jaren nauwelijks van de natuur òm de natuur genoten.
Heel in het voorbijgaan ziet hij eens, hoe een meeuw 'flickert over zee', en in
een heel uitzonderlijk geval schrijft hij uit een blijkbaar werkelijke liefde voor
de natuur:
Is 'i niet een lust te sien, de blommen aen der heyden.
S5
En langhs een steylen dijck, en in de Ыске weyden?
Met dergelijke zeldzame flitsjes van onvermengd natuurgenot moet de lezer
zich tevreden stellen. Van zuiver genot in de natuur is evenmin sprake in Cats'
Tachtigh-jarige Bedenckingen (1657) en diens Twee en Tachtigh-jarigh
Leven
(1659). Ook hier gaan didactiek en nuttigheidsoverweging hand in hand. In
het eerstgenoemde werk bespreekt hij o.a. de veranderingen die de vier jaar
getijden in de lucht en in het menselijk lichaam teweeg brengen. Hij meent dan
met andere schrijvers, dat God de wereld in de lente heeft gebouwd. De lente
is volgens hem het gezondste seizoen. Dan is immers de natuur vol nieuwe vitali
teit en vernieuwt het landschap zich in een wedergeboorte:
Dan komt'er ah een jeught in alle dingen zijgen.
Men siet van stonden aen den wijngaert botten krijgen.
Men siet dat aüe zaet, dat alle wortel spruyt.
De boomen geven loof, de velden edel kruyt;
De lucht is in vermaeck, de soete vogels singen.
Het vee speelt in het groen, de wilde dieren springen.
De swaluw tijt te werek en bouwt haar leemen nest.
Die sy ontrent een balck of aen de gevel vest. 3 e
Hoewel deze lentebeschrijving veel overeenkomst vertoont met de lentenatuur
uit Self-strijt, doet ze veel natuurlijker aan omdat hierin het determinerende
van de tirannieke minnelust en teelzucht niet wordt genoemd en er alleen
wordt gesproken over een jeugd, die zich minzaam in alle dingen neerlaat.
Even verder is de praktische buitenman weer aan het woord. Dan geeft hij
34 ld. p. 563—64.
35 ld. p. 9, 563.
за ld. p. 789.
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namelijk de raad, een buitenhuis niet te bouwen 'ontrent onguere poelen' of
Ontrent een siltigh strani', maar ergens 'daer vocht en daer het droogh is in
gelycke maet'. S7
Met zijn Twee en Tachtigh-jarigh Leven sluit Cats feitelijk zijn leven af.
Daarin denkt hij nog eens met dankbaarheid terug aan zijn gelukkige Zeeuwse
jaren, toen hij met zijn gezin de rust van zijn Munnikenhof kon genieten:
lek had een buytenhuys niet verre van de stat,
Daer ich en mijn gesin een wijl in stilte
sat...
Ich schoude stadts gewoel, en koos het eensaem velt.
Want daer was toen ter tijt mijn wesen na ges telt...
Om buyten alle sorgh te sitten in het groen,
Oock als ick ledigh was, genegen iet te doen.38
Met het klimmen van de jaren werd de Natuur voor Cats steeds meer dat
andere grote Boek naast de Bijbel. Daaruit trok hij zijn lessen voor de opbouw
van eigen zedelijk en godsdienstig leven, daarin trachtte hij ook zijn gemoed te
reinigen en tenslotte God te vinden. De vroegere emblemata-dichter zocht op
latere leeftijd in de afzonderlijke natuurverschijnselen naar symbolen, die konden dienen voor de ethische opbouw van zijn leven. En aangezien zijn verstand
in grote natuurgehelen als landschappen moeilijk symboliek vond, toonde hij
er ook maar weinig oog voor. Evenals zijn stadgenoot Huygens, die in zijn
tachtigste jaar nog een wandeling door Walcheren maakte, liep Cats op zijn
82ste nog als een kievit. 39 Maar evenals Huygens was Cats op latere leeftijd
sterk 'bijziende' geworden. Hij had vroeger genoten van de uitgestrekte Zeeuwse
landerijen, die met hun verschillende kleuren in elkaar vergleden, later had hij
geen oog meer voor dingen op afstand en zeker niet voor het grote verband
daartussen. Toen bestonden voor hem geen vormen en kleuren meer, geen bevallige lijnen of fraaie vergezichten, geen licht en schaduw, geen wolkenspel,
geen windgeruis in nijgende boomkruinen of wuivend koren. Alleen wat kon
dienen tot lering en stichting had toen in de natuur nog waarde voor hem. 4 0

37 ld.
38 ld.
39 C.
(tweede
40 ld.
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p. 790.
p. 827.
Kalff, Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw, Haarlem 1915
druk), p. 319.
p. 188.

HOOFDSTUK IV

DE BLOEIENDE RENAISSANCE II

TIJDGENOTEN VAN DE GROTEN
De coryfeeën van onze zeventiende-eeuwse letterkunde waren, met uitzondering van Bredero, geleerden, die zich bij hun literaire arbeid gebonden achtten
aan een literatuur uit voorbije eeuwen en bleven zweren bij een klassieke
eruditie. Levend in Holland hadden zij echter oog gekregen voor de brede
natuurruimten van het Hollandse landschap, en meerdere malen hebben zij in
hun werken een landschapsverruiming te zien gegeven. Hiermee ging soms een
harmonisering van de buitennatuur met hun innerlijk leven gepaard. Maar hun
persoonlijk menselijk gevoel konden zij meestal niet spontaan laten opengaan
voor de recreatieve krachten van de natuur : voordat dit uitging naar de natuur,
was het vaak al gedetermineerd door een op de voorgrond tredende erotiek.
Godsliefde of ethiek. Zodra zij zich, vrij van deze bedoelingen, openstelden
voor de natuur, toonden zij in hun poëzie een spontane landschapaanvaarding,
waarin de landschapervaring primair en autonoom was. Deze vrijheid veroorloofden zij zich echter zelden.
De literaire ernst van de geleerdekamer heeft dan ook zeer belemmerend gewerkt op de ontwikkeling van de spelregels voor het genieten en beschrijven
van het werkelijke landschap: bergen en onaangenaam weer, herfst en winter,
echt boerenland en heide, avond en nacht betekenden weinig of niets voor de
literaire verbeelding van deze kamergeleerden, die zo vertrouwd waren met
de zuidelijke natuur uit hun Latijnse en Italiaanse geschriften.
Hun schrijvende tijdgenoten, vertegenwoordigers van de minder officiële
literatuur, kenden over het algemeen een dieper natuurgevoel en hadden een
levendiger belangstelling voor het werkelijke landschap in zijn verschillende
nuancen. Zij stonden meestal vrijer tegenover de natuur en toonden — minstens
gedurende een bepaalde periode van hun leven — behoefte aan spontane verwoording van de stemming, gewekt door het landschap ab werkelijke omgeving
van mens en dier.
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Α.

DE ZEEUWEN TOT 1625.

PHILIBERT VAN BORSSELEN
De in Goes geboren Zuidbevelander Philibert van Borsselen heeft in zijn
grote gedichten Strande (1611) en Den Binckhorst
(1613) respectievelijk de
1
wonderen van de zee en de zegen van het rustige buitenleven verheerlijkt.
Evenals zijn voornaamste voorbeeld. Du Bartas, bezong hij in een door nieuwe
woordkoppelingen en kleurige omschrijvingen verrijkte taak, de natuur als een
weerspiegeling van de majesteit Gods. Voor dit doel schiep hij zijn gestileerde
taalvormen, welke hij met zo'n luchtige zwier hanteerde, dat de lezer nu nog
vanzelf gaat delen in zijn even verheven als gracieuze natuurvisie.
Voor Strande bestudeerde Van Borsselen het kostbare schelpenkabinet van
zijn zwager Cornells van Blyenburg. En terwijl zijn oog werd geboeid door
de curiosa in de afzonderlijke kasten, ging zijn dichterlijke fantasie uit naar
de zee, die al dat mysterieuze eens in haar schoot verborgen hield. Daar rees
voor zijn geest de rust van 'het asure Veld', het 'groot Amphitrijtsche veld',
'd'Omhelser vander eerden', 'd'Oceaenschen vloed', het 'cristalynen veld', het
'soute veld', 'Nereus sachte bed', 'vrouw Zees blauwen schoot'; de onstuimig
heid van de 'woeste water plas', het 'ongebaende veld', het 'golvigh veld',
'Neptuni woeste Rijck'; het met schuim bedekte oppervlak van het 'wit beschuymde Veld', het 'sachte marmer', de 'marmer-vloer', het 'grijse marmer' en
het 'grijs-gemarmert veld'. 2
Vissen werden 'het glat-gheschubde rot', het 'ghevlimde volck', het 'schubbigh
zee-geslacht', de 'glad geschubde benden', het 'swem-geslacht' en het 'ge
schubde Vee'; vogels het 'gevedert volck', het 'schoon-ghevedert volck' en de
'schoon-gheveerde scharen'. 3
Evenals bij Du Bartas doordrongen bij Van Borsselen stichting en klassieke
mythologie elkaar. Zo begon de dichter met een aanroep van Neptunus, waarin
hij hem vroeg, rust te nemen en zijn Tritons en Meerminnen te rei te laten
gaan:

1 Philibert van Borsselen, Strande, t'Haerlem 1611.
Philibert van Borsselen, Den Binckhorst, Amstelredam 1613.
Beide gedichten zijn fotografisch afgedrukt in: P. E. Muller, De dichtwerken van Philibert
van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl, diss. Utrecht 1937 (Strande
in de tweede druk van 1614).
2 Strande vv. 3, 156, 269, 505, 978, 1088, 1213, 1230; 227, 1324, 1471, 1685; 176, 933, 968,
1259, 1281, 1366. Het 'soute veld' in Du Bartas' Sepmaines V w . 295, 428: onde salée, le
monde salé; het 'Cristalynen veld' in Sepm. V v. 130: fleuves crystallins; 'marmer-vloer':
Aeneis VI v. 729: marmoreo aequore.
166

0 Die hngs t'woeste Meyr met dijn gheschubde Peerden
In een blauw coets' omrenst den ronden cloot der Eerden,
Vorst des asuren Velds, loss' eens den natten toom.
Com, spoel dijn souten baerd op desen soeten stroom;
Legh (Telgher wt de hand, end loet d'half-vissche scharen
4
Met uw' Meerminnen schoon hier haren reye paren.
In tegenstelling tot het mythologische begin richtte hij zich tegen het einde
van het gedicht tot God, om Hem te vragen, dat de schepselen uit diezelfde zee
zijn gedachten mochten opvoeren naar de hemel:
Loet dyne Schepsels sijn een crommen wendel-trap
Die op dyn hooge woonst verhef f ons blinden stap.

s

Slechts heel even uit hij zijn liefde voor de eigen geboortegrond, wanneer
hij spreekt van het 'vruchtbaer Zeeuwsche Rijck' en van 'Mijn lieve Vaderland,
waer met so menigh dijck Ons vyand ende vriend Neptunus wordt geboeyet'. β
Wat daarop volgt is niet meer typerend voor het Zeeuwse land. Hij ziet overdag
de zon boven het land staan als 'd'heller lichten Prins die met zijn vier'ge
Peerden Wt s'Hemels blauw Panneel beschijnt het dal der eerden', 7 en tegen
de avond ziet hij haar ondergaan in de omkrullende golven, en een donkere
wolk — nog even beschenen door de zon — neerregenen op de aarde:
Het costelijcke vat, wefok eene Son doet Ыіпскеп
In s'menschen aenghesicht, end tvonderlijck vertoont
De veel-geverwde Boogh die t'aertsche dal becroont
Wanneer de clare Son gaend1 haer Vier-wagen baeyen
In t'hoogh-ghecrolde blauw, een duyster wolck doet roeyen
Recht over haer ghesicht, die water-suchtigh spouwt
Het coele nat, end t'dorre fond bedouwt. β
In de laatste tweehonderd verzen laat de dichter zijn thema los en gaat hij
over op het Beatus ille-motief. Daarin bezingt hij het geluk en de rust van het
landleven in de verschillende seizoenen en ziet hij bijvoorbeeld de winter klas
siek-gepersonifieerd aantreden: zodra het aardrijk dan 'zijn groenen rock
wt-treckt', β is het met de vreugde in de natuur en met de bloemen gedaan :

s Strande vv. 176, 1173, 1217, 1274, 1408, 1674; 1173, 1681, 1862. Het 'schoon-ghevedert
volck' in Sepm. VI v. 1024 en VII ν. 86, resp. troupeaux emplumez, le peuple volant.
* Strande v.v. 1—6.
5 Id. vv. 1724—25.
β Id. vv. 275—77.
^ Id. vv. 1430—31. De 'heller lichten Prins' in Sepm. VII ν. 426: prince des flambeaux.
8 Id. w. 1451—57.
β Id. ν. 1900.
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Wanneer de winter streng voor eenen blommen-krans
Sijn stijf-geborstelt hooft met Hysel jraey optoeyet.
End sijnen calen rock met meel-wit stof bestroeyet.
Het waterigh Cristal oen d'hooge daken
hanght...10
Maar daarop volgt in een Vergiliaanse omschrijving de aankondiging van
het voorjaar:
So haest ah s'Hemels Stier der Lenien tijd ontblootet
End s'aerdrijcks milden schoot met zijnen hom opstotet
Om voor een witten rock haest ons te brengen voord
Een bly groen-verwigh cleed met bloemmen schoon geboordt.
Te wijl t'besaeyde veld met doncker-groen verschijnen
Den Land-man rijcken hon belooft voor al zijn
pijnen...11
Dan zingen de 'schoon-geveerde scharen' met 'menigh soete lied' hun vreugde
weer uit over het 'schoon-gehulde land'. 1 2
Twee jaar later werkte hij dit Beatus ille-motief uit tot het grote hofdicht Den
Binckhorst, dat in 1613 verscheen. In dit eerste hofdicht l s uit onze Nederlandse letterkunde bezingt de dichter het rustige landleven van jonkheer Jacob
Snouckaert op diens buitengoed, even buiten Den Haag aan de oostzijde van
de Trekvliet gelegen.
Van Borsselen prijst zijn vriend gelukkig, omdat hij enerzijds de symbolische
waarde van die gecultiveerde natuur zal kunnen ontdekken voor zijn zedelijke
vorming en opgang naar God, en hij anderzijds in die afgesloten hof in staat
zal zijn een verheven, ongestoord, rustig leven te leiden, ver van het drukke
stadsgewoel. Vooral dit laatste motief werkt de dichter in dit vriendelijke,
charmante hofdicht breed uit. Dit is ook heel begrijpelijk, wanneer men bedenkt,
dat in de eerste jaren van het Bestand de geesten zich weer even de onwaarheid van een staatsleven-in-oorlogstijd bewust werden; daarom ligt het voor
de hand, dat velen van hun geestelijke vermoeidheid wilden bekomen door rust
te zoeken in een soort arcadisch leven buiten de groot-steedse cultuur. Zo zag
Van Borsselen zijn vriend op diens buitengoed leven als een andere Maecenas,
ver 'van 't borgerlick gewoel en stadsche lasten vrij'. 1 * Hij kon dat nog in die
jaren, toen zijn vriendelijke buitenplaats nog vrij in het ruime, open land lag,
nog niet tot vlak aan de singelgracht ingekneld tussen handelsloodsen en constructie-werkplaatsen.

1« ld. w . 1825—28. Ook Binckhorst w . 736—39.
« ld. w . 1842-^17.
12 ld. w . 1862, 1681, 1868.
l ï Over de herkomst van onze hofdichten zie: P. A. F. van Veen, De Soeticheydt des
Buyten-levens, vergheselschapt met de Boucken, diss. Leiden 1960.
l* J. Koopraans, Philibert van Borsselen's Den Binckhorst in N. Tg. XI (1917) p. 27—28.
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Daar kon Snouckaert gelukkig zijn, vooreerst omdat hij er de meeste tijd het
aardrijk mocht zien 'met sijn natuerlick deed End schoon-gebloemt tapijt om
hangen en becleedt', vervolgens omdat zijn waterbeken waren van 'suyver
15
Cristalyn', vergeleken 'by t'Stadsche doncker glas en poelen vuyl'.
Hij
mocht er iedere morgen zijn 'schoon ghevedert Volck' voeren, dat — evenals
op een later schilderij van d'Hondecoeter — vertegenwoordigd was in eenden,
kippen, ganzen, pauwen en kalkoenen, en 'waer by dick een blauw wolck van
1β
Duyven nederdaelt'. Daar wandelde hij tussen zijn bloemperken, die — naar
de beschrijving van de dichter — in kleurenweelde niet onderdeden voor de
bloemenhof van Spiegel aan de Amstel. Daar had hij rondom die perken zelf
groene galerijen aangelegd, door populierscheuten verstrengeld in elkaar te
17
laten groeien, waartussen moerbeistruiken open ruimten opvulden.
Bij de watergracht, waar het 'gevlimde Volck' doorheen schoot, werd hij in
de lente onthaald met de morgengroet van 'het wilde vrolick lied der snelgewieckte Scharen', het 'geschildert heyr' van putter, sijs en spreeuw, van mus,
18
reiger, tortelduif en leeuwerik.
Daar kon hij ervaren, dat vogels een ver
frissende dimensie aan het leven geven, dat ze de mens een vrijheidsgevoel
schenken en hem verbinden met de natuur. Daarom heeft Van Borsselen,
evenals alle Zeeuwen die over de natuur schreven, van vogelgeluiden in de
morgen gehouden, en graag laat hij in de beschrijving van een morgenconcert
de leeuwerik de boventoon voeren. Zijn lied klinkt, gelijk bij Du Bartas, als
een onomatopee boven het gekneuter en gefluit van andere vogels uit:
De lustighe Leeuwerck dy hoer getiere-liere
Hier cierlick tiereliert, end met een fiere swiere
Al tierende sick stiert te lochtwaert, end verciert
Een vreuchdigh lied daer sy haer Schepper mede viert.
Daer met een snelle vlucht de licht-gelijfde Kievet
Langs t'groene-gehaijrde veld al kijvende henen drijvet.19
Tegelijk met deze tierelierende leeuwerik en drijvende, kijvende, lichtgelijfde
kievit hoort hij in het voorjaar de zwaluw, die als een lentebode langs de vlieten
'met meengen snellen keer end weerkeer heen gaet schieten'. 2 0
Op zo'n zonnige morgenwandeling in de lente ziet Snouckaert, hoe langs
zijn buitengoed het 'fraey-gehulde Land [hem] vriendelick toelacht. End met

1* Binckhorst w. 71—74. Sepm. Ш v. 854: un manteau tout damassé de fleurs; Sepm. V
v. 130: fleuves crystalline.
1β Id. w. 155 e.v.

17 De aanleg van zulke pergola's beschrijft hij in de vv. 119—26 en deze passage heeft
hij kennelijk ontleend aan Vergilius' Geórgica II w . 22 e.v. Zie hierover: P. E. Muller, o.e.,
p. 225.
18 Sepm. IV v. 116: oiseaux peinturez.
19 Binckhorst vv. 425—34. Sepm. V w . 610—14.
20 ld. vv. 465—66.
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een groenen rock om sijn bree lenden pracht'. Dan ziet hij bomen zich weer
spiegelen in zijn heldere singelgracht en vee grazen in de groene voorjaarsHier in het leege Veld de reyne water-grachten
Met haren Ыапскеп rug der Sonnen giants verachten.
End s'Binckhorsts lieflick bosch, als in een spiegel claer,
Constichlick sonder const afmalen, terwijl daer
Langs hoer begraesden boord de schoone glatte Koeyen
Uit liefde na de lucht der Stieren tuchtigh loeyen.
Het woüe-drachtigh vee s'aerdrijcks groen hayr afscheert.
End t'dertel Lammeken met hupp'len sick geneert. 2 1
's Zomers is hij voor de dageraad reeds in de tuin, waar hij wacht
rijzen van de zon, die de boomtoppen gaat overstralen en zijn huis in
gloed zal zetten. Dan ziet — aldus de vrome leerling van Du Bartas
jonker Snouckaert in dat jeugdige, zonovergoten morgenlandschap een
ling en weerspiegeling van de eeuwige jeugd en het ééuwig licht van de
Moer ois der lichten Prins sijn allerheetste stralen
Door s'Leeuwen ooge schiet tot in de leechste dalen.
Ons op het noeste comt, end het groen-verwich cleed
Des íont/í verdwijnen doet, maer t'selve weer becleedt
Met eenen gelen rock, end sijne groene aren
Allengskens maeckt gelijck sijns hoofs vergulde hayren,
Sijn blinckentT aenghesicht dy smorgens veeltijds vindt
In dijn blom-rijcken Hof, waer dy de soele wind
Be-aessemt (nuchter hooft en men'ge peerl bedouwet.
De bleeck Aurora dy met haer schoon oogh aenschouwet:
End oís den сЫтеп dagh, der Sonnen weerde soon.
Der boomen groenen tsop dy lustigh stelt ten thoon.
End Sons constigh pinceel met hare goude schichten
Dijn hooch-verheven Huys bly-verwigh comt verlichten.
So steltse dy te voor met innerlicke vruecht
Des eeuwicheyts Ыу licht end over-schoone jeucht. 2 2

op het
gulden
— de
afstramajes-

Wanneer op zo'n zomerdag 'de blonde Ceres dy hier onder tusschen eerlick /
Van t'hooge land toeneycht met haer perrucke heerlick', 2 3 moet het een bij
zonder genot zijn, dat zomerland vanuit het hoge huistorentje te overzien en
tevens ver van het stadsgewoel te kunnen blijven:

21 ld. w . 495—96; 497—504: Sepm. II v. 162: l e mouton porte-laine.
22

ld. vv. 521—36. Sepm. IV ν. 216: tapis verdissant. Geórgica I vv. 446—47: pallida
Aurora.
23 Id. w . 585—86.
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Soo 't dy dan eens gelust op dijnen Toren hoogh
Te rijsen dijnen voet, om met een yvrich oogh
Het Ыске land t'aensien, end tot de noeste vlecken
Van dijns hert hoogen Borghi de sinnen wt te strecken,
Soo schouwet ghy van verr' al 't s'Hofs end Stads gewoel.

2 i

Maar ook moet hij in het najaar op het land de bekoring van de herfst kun
nen ondergaan, wanneer Pomona haar bruidegom Autumnus van allerlei
lekkernijen voorziet:
Als s'Hemels Opper-licht zijn glinsterigen wagen
Laet na het Suyder-spits allengskens neder dragen.
En ah Pomona schoon hoer droogen voor-schoot vult
Met allerley rijp oeft, om den jaerlickschen schuld
Haer calen Bruydegom end sieckelicken Heere
Autumnus t'leste recht sijns mael-tijds te vereeren.
Die baervoets in de pers trip-trappende met spoet
Der druyven vrolick sap tot een bom leken doet.
Dan comt dijn rijcken Hof met allerhande saden
Van menich cruyd end bloem dijn hope wel versaden.
End s'Boomgaerds milde hand brengt menich lecker fruyt,
O wat een soete vreucht, o wat een lieven buyt! 2 5
Ook de winter heeft daar tenslotte zijn attractie. 'Als de coude t'land met
een witten rock aentreckt, / Oft met een glatte brug de wateren bedeckt', dan
kan hij het roekeloos volk op stalen schoenen over het klare marmer zien glij
den. 2 β Dan breekt voor hem de tijd aan van zagen en hakken, maar ook van
de jacht op 'de radde Haas', het 'bloo Conijn', 'de vette Ringelduyf en de
'Quackel bot'.
De laatste paar honderd verzen zijn nog eens een uitdrukkelijke hymne op
het landleven. Snouckaert is namelijk even wijs geweest als de wijze Romeinen :
hij heeft het rumoerige leven van Den Haag de rug toegekeerd en de rust van
zijn stille Binckhorst gekozen. Evenals in Strande eindigt de dichter met de
wens, ook eens zo'n leven te mogen leiden op een eigen buitengoed vlak naast
dat van zijn vriend. Als God hem dat eens zou geven, zou de Binckhorst met
zijn hoge huis, lage weiden, vruchtbaar korenland, rijke boomgaard en schone
tuinen nogmaals het onderwerp worden van een 'onkunstigh Dicht', en zou hij
bossen en wateren in de omtrek de naam van Snouckaert in echo-klanken laten
weergalmen. i 7
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835—39.
685—96.
871 e.v.
1200 e.V.

171

Dit eerste hofdicht in de Nederlandse poëzie is misschien wel het meest
dichterlijke van alle. De krachtige verzen en de plastische typeringen van het
detail hebben zo'n expressieve kracht, dat ze een gracieuze en tegelijk een eenvoudige natuur weten te evoceren. Natuurbeschrijvingen en stichtelijke bespiegelingen wisselen elkaar af, maar in tegenstelling tot zoveel andere hofdichters, heeft Van Borsselen het evenwicht tussen beide bewaard. 28 Hij heeft het
buitenleven tegenover het stadsleven gesteld, maar van een hartgrondige afkeer
van dat overgecultiveerde milieu is bij hem geen sprake. Daarvoor is zijn behandeling van het leven op het land te blij en zonnig. En hierin onderscheidt
deze opgewekte dichter met zijn frisse, onbevangen visie op de natuur zich van
de tweede hofdichter in onze letterkunde: Petrus Hondius.
PETRUS HONDIUS
Petrus Hondius, die acht jaar na het verschijnen van Den Binckhorst, in 1621
zijn hofdicht Moufe-schans uitgaf, had daarvoor alle profijt kunnen trekken
van zijn illuster voorbeeld. Maar zijn aard verschilde teveel van die van Van
Borsselen. Deze laatste was een blijde, spontane, zangerige natuurverheerlijker,
terwijl Hondius een sombere, brommerige, ontevreden kruidkundige was. Van
Borsselen en zoveel andere Beatus ille-zangers dachten alleen maar aan de rust
van het land, en àb zij bezwaren hadden tegen de stad, stonden die nooit op de
voorgrond van hun overwegingen; Hondius prees het landleven omdat hij de
stad haatte: haat en nijd waren zijn primaire gevoelens.1
Hondius was in 1604 in Temeuzen predikant geworden, maar toen hij na
verloop van tijd meende, dat dit stadje 'berst(te) van nijt en alle sonden', werd
hij 'stad en walle' moe en wilde hij eruit 'om een open lucht te coopen'. 2 Daarin
slaagde deze ongehuwde predikant, toen hij even buiten de stad zijn intrek kon
nemen bij het echtpaar Serlippens-De Burchgrave, de bewoners van de 'Moffenschans'. Dit buitengoed dankte zijn eigenaardige naam aan het feit, dat de
Duitse huursoldaten van Maurits daar in 1583, even buiten de wallen van de
stad, een schans hadden opgeworpen, van waaruit zij de Spanjaarden konden
bestoken. Na hun vertrek was de verlaten stelling in een buitenplaats herschapen. s
Aan zijn gastheer Serlippena, een neef van Daniël Heinsius — met wie Hondius
bevriend was — droeg hij het boek op, dat hij, als een maaltijd, in tien gangen

28 G. A. van Es, Philibert van Borsselen in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel IV p. 16—17.
1
van
2
S

P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de Zestiende en in de eerste helft
de Zeventiende Eeuw, dies. Utrecht 1943, p. 345.
Petri Hondii Dopes inemptae of de Moufe-schans... Tot Leyden 1621, p. 27, 56.
Meertens, o.e., p. 341—42.
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verdeelde. Op het titelblad stond de inhoud aangegeven als 'de soeticheydt des
buyten-levens, vergheselschapt met de boucken', en daarmee had Hondius zijn
gedroomd ideaal van het buitenleven uitgedrukt. Later definieerde hij dit
ideaal nog eens uitdrukkelijk, toen hij schreef: 'Mijnen lust is in de boucken: /
Die my leeren wat ick wil / Wijsen my al wat ick soucke: / Of se selfs schoon
swijghen stil'. *
In dit werk beschreef hij, na een inleidende 'Ganck', achtereenvolgens de
buitenhof, waar het vee en pluimgedierte huisden en zich de boomgaard bevond,
verder zijn bloementuin, moestuin en geneeskruidentuin, en tenslotte alle spij
zen die het buitengoed opleverde. De zevende „Ganck' noemde hij 'Ouffeninghe
naer den eten' en deze behelsde een wandeling door hof en veld, waar hij,
mediterend over Gods goedheid, kruiden verzamelde, die door zijn knecht met
volle zakken achter hem werden aangedragen.
Na een uitweiding over zijn boeken vertelde hij in de negende 'Ganck', 'Wandelinghe naer 't studeeren', o.a. over zijn speeltochtjes, die hij met zijn even
tuele gasten soms in een huifwagen ging maken naar Axel of Zuid-Beveland.
Daar gingen ze, zo schreef hij, 'van zuyden totten noorden / Dijeken op en
dijeken neer'; soms ging het zelfs verder per schuit naar Geertruidenberg en
dan per wagen naar Breda. 5 Over de natuur repte hij echter met geen woord!
Zelfs uit zijn laatste boek 'Morghen-stont' spreekt geen spontane vreugde
over alles wat hij waarnam op zijn wandelingen over de hoge Scheldedijken.
Dan trilde toch de lucht van het vrolijke gezang uit duizend vogelkelen. Maar
ook daar weerhield zijn stroeve aard hem.
In dit hele dichtwerk was voor hem overvloedig aanleiding geweest, te tonen,
dat de schoonheid van bloemen en kruiden, het ontwakende lentelandschap, de
zomerse korenvelden en de bloeiende boomgaarden hem ontroerden, maar er
is zo goed als geen enkele aanwijzing dat hij van al dat schoons ook maar iets
heeft gezien. Het was deze sombere wandelaar om stichting en niet om schoon
heid te doen. Hondius zag de natuur op de eerste plaats als doelmatig, hetzij
dienstig aan de verheerlijking van Gods naam, hetzij tegemoet komend aan de
behoeften van de mens. '
Deze geleerde van de Moffenschans is alleen met zijn bloemen en kruiden
getrouwd geweest; hij sloot zich zoveel mogelijk af van de mensen en had in
hen even weinig vertrouwen als in de schoonheid van de natuur. Daarom heeft
hij de schone verwachtingen, gewekt door de titel van zijn hofdicht, ook niet
vervuld.
Aan de Zeeusche Nachtegael van 1623 heeft hij niet meegewerkt, en dit vindt
misschien zijn verklaring zowel in de afgezonderdheid van het stadje Terneuzen
als in het feit dat hij reeds in 1621 stierf.

* Moufe-schans p. 514.
5 ld. p. 444—87.
β Meertene, o.e., p. 350.
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DICHTERS V A N D E ZEEUSCHE

NACHTEGAEL

De goed tweehonderd bladzijden tellende bundel met de aan de natuur ontleende, klinkende naam Zeeusche Nachtegael (1623) bevat, de grootte van de
bundel in aanmerking genomen, relatief weinig gedichten die op de natuur of
het landschap betrekking hebben. Verschillende ervan zijn nog zo vol mythologie, petrarquistische idealisering en liefdessymboliek, dat het Zeeuwse land er
bijna geheel onder schuil gaat. Toch treft men in deze regionale verzamelbundel
van verschillende Zeeuwse dichters enkele gedichten aan, die — fris van klank
en kleur — het blijde, van vogelzang overtrilde Zeeuwse morgenlandschap oproepen.
JACOB SCHOTTE heeft, ondanks hoge posities, zijn aard en afkomst nooit
verloochend. Hij — meermalen burgemeester van Middelburg, afgevaardigde
ter Statenvergadering, bewindhebber der O.I.C., een van de vier en twintig
gedelegeerde rechters over Oldenbarnevelt en in 1620 tijdens een gezantschap
in Engeland tot ridder geslagen — was en bleef de kleinzoon van een Walcherse
boer, één der 'bouw-Hen', die' 's morghens vroegh doorsnijden d'aerde metten
ploegh', terwijl ze de leeuwerik uit het koren naar de hemel zien opstijgen. Het
is mogelijk, dat hij een heimwee naar dat verloren leven, dat aanzien noch
rijkdom kan vergoeden, heeft willen neerleggen in zijn tintelend lied Lof van
de Leeuwerche.1
In dit hier en daar bijna Cezelliaanse lied zingt de kleine zanger vanaf de
vroege morgen tot zonsondergang over het wijde Zeeuwse landschap; en de
volgende morgen wekt hij met zijn wilde stem en zoet geschal weer mens en
AL· nu den ehren dagheraet
Wt-breken met de sonne goei.
En dat dijn pluymen zijn begoten
Met soeten dauw, om hooch gheschoten;
De winden du dijn liefde soet
Verteilest met een bly ghemoet,
Dies hoortmen dan dijn keelken beven
En menich soete deuntjen geven.
En leeghe nu, dan hooghe weer
Dijn stemme drillen even
seer...
Doch evenwel moet onder desen
Dijn hert bedroeft ten deele wesen;
Dat ah de son des avonts loet
In Thetis schoot te bedde gaet.
En dat de nacht tot rust bewoghen
Hout aUes onder hem getogen,

l Meertens, o.e., p. 228.
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Dijn hooghe stem en soet gedril
En wilden sang moet swygen stil.
Moer alsoo hoest de son ontsloten
Wt (Thooge lucht comt voort-geschoten.
En sijne stralen haren ghns
Doen lichten over cTaerde gans,
Soo springstu vlytich op van onder.
En langs de weyden groen bysonder
Geeft weder-slach vroech over al
Dijn wilde stem en soet geschal.
Dat stracx doet rijsen op den herder.
En al de geen die reysen verder.
En menick dierken uyt-gestreckt
Wt sijnen diepen sloep op-weckt. 2
ADRIAEN VALERIUS leverde voor de Zeeusche Nachtegaal een morgenfris
natuurlied met als titel de tekst van Rom. 14, 6: 'Wie den dach acht, die achten
den Heere: ende wie den dach niet en acht, die en achten den Heere niet'. Bij
zonsopgang gaat de dichter in dit lied een ochtendwandeling maken op de
polderdijk, waar hij de ontwakende natuur met het drukke vogelleven op de
eerste plaats ziet als geschapen ter ere Gods, hetgeen hij reeds in het motto van
zijn gedicht had aangeduid. Hij begint als volgt:
Wanneer den nacht began te schuven en te scheyen.
En dat de Sonne-cracht de Sterren deed1 verspreyen;
Wanneer den morghen-root de silv're douw (van dorst)
Oplicte van het lont, die claar lach onbemorst:
Soo rocht ick uyt mijn iZaap, en door het soete rusten
Was ick verfrist en gauw, te wandalen my gantsch luste.
lek stont op (na ghewoont) ick ginck heen na den dijck.
Daar 't pekefochtigh nat op steuyt, en neempt zijn wijek. 3
Daarop volgt een brede natuurbeschrijving, waarin met de morgenzon de
vogels ontwaken en de lucht vervullen met hun velerlei geluiden : het kokmeeuw·
tje drilt boven het water, de pleviertjes en strandlopers haasten zich over de
schorren; de wulpen, nachtegalen en leeuweriken stijgen met hun roep en zang
uit boven het hese geluid van de krassende raaf en de roepende kiekendief ; de
mussen tjilpen en de koekoek roept in de verte, terwijl de zwaluw scheert over
het land. Alle vogels van het vogelrijke Zeeuwse landschap kregen een beurt
in het gedicht van deze Zeeuw, die evenals andere Zeeuwse dichters hield van
de morgen en het vogellied. Terecht was dit lofdicht ter ere van God in de
derde afdeling Hemel-sang van de Zeeusche Nachtegael geplaatst.
î Zeeusche Nachtegael, Tot Middelburgh 1623, I p. 26—27
S Z.N. UI p. 58.
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Van ADRIAEN VAN DE VENNE, Delftenaar van geboorte en jongere broer
van de uitgever Jan Pietersz. van de Venne, had men, juist vanwege zijn kwaliteiten als schilder, op landschappelijk gebied meer in zijn gedichten kunnen
verwachten dan hij in feite gegeven heeft. Zijn Zeeusche Mey-clacht begint in
dit opzicht heel hoopvol:
Snachts voor den Meyen-dach, ontrent den koelen morghen,
AL· yder leyt en rust van alle daechsche sorghen,
Doe was ick vol ghepeyns, en ging heel ongherust
Betreen al voort en voort de soete Zeeusche cust.
Ick sach al om end om de houven en waranden.
4
De boomgaerts wit gebloeyt, de groene coren-landen...
Maar dan is het gedaan met het Zeeuwse landschap en gaat hij betogen, dat
poëzie en schilderkunst moeten samengaan. Bovendien werd deze dichter-schilder spoedig de illustrator van Cats' didactische werken en toonde hij meer oog
te hebben voor een wereld, waarin het kleine de aandacht vraagt, dan voor
grote vrije natuurgehelen, waarin juist het onderling verband der verschijnselen
bekoort.
PIETER DE VOS, geboren in Vere, was zeventien jaar toen zijn Klachtminne-brief in de Zeeusche Nachtegael werd afgedrukt, maar zijn nationaal gevoel was op die jeugdige leeftijd blijkbaar nog niet sterk genoeg ontwikkeld om
zijn gegeven in Zeeland te situeren. Hij vertelt, hoe hij eens 's morgens vroeg in
de lente het veld inging om zich van een druk te bevrijden. Dan ontwerpt hij een
idyllisch, rustgevend, bevrijdend lentelandschap, dat met zijn arcadische vrede
en lichte vogelzang een fijne tegenstelling vormt tot zijn zware, drukkende
Laetst ah Latonae soon met sijne snelle peerden
lunonis sael door-brach, en daelde op der eerden.
En dat hy, door sijn comst, had Vesta groenen schoot
Van haer wit-peerlich cleedt al meesten-deel ontbloot;
Doen tooch ick op de been, niet wetend1 wat beginnen,
Ick maecte my te veld1, om mijn beswaerde sinnen
Τ'ontlasten van haer last; een íasí die dicht en vast.
Vol innerlich gesucht, op 't herte lach ghetast.
Hier sach ick menich dier, gherust en sonder commer.
Sich grasen by 'tgheboomt in schaduw's lieve Ъттет;
Pans onderdanich vokk, te leen elck doende was,
'tGewold onnoosel vee in 'tgroene clavrich gras:
Daer was een soet gesang, een vrolick tierelieren.
Een minnelick gejuych van pluym-bedeckte
dieren;

* Z.N. I p. 55—56.
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Ick hoorde Philomel, met op-geswollen crop,
Verheffen hare stem op Baucis bladen-cop.
Al watmer hoard' en sack was vrolick, soet, en jeuchdich.
Een yder was doer Ыу, een уder was seer vreuchdich:
O aenghename wout! vermahelicke beemt!
Ghy die, en mensch, en vee, soo menich leet beneemt.5
Met het natuurgevoel van Simon van Beaumont, Johanna Coomans en Anna
Roemers maakt de lezer reeds op de eerste bladzijden van deze dichtbundel
kennis.
De Middelburgse pensionaris SIMON VAN BEAUMONT, geboortig uit Dor
drecht, moest vaak voor staatszaken naar zijn geboortestad, de eerste stad van
Holland. Daar zal hij Anna Roemers hebben ontmoet, die er familie van vaders
kant en verschillende vriendinnen had wonen. Juist in de zomer, toen Jacob
Cats en de uitgever Van de Venne met de voorbereiding van de collectieve
dichtbundel bezig waren, heeft Van Beaumont Anna uitgenodigd, naar Zeeland
te komen. Zij had bezwaren gemaakt tegen de scherpe Zeeuwse lucht, maar
deze zorgen had hij haar uit het hoofd gepraat, o.a. in een gedicht waarin hij
schreef ι
Jonck-vrou, weest niet bevreest voor onse Zeeusche lucht,
'f Is moer een yd'le waen, oft ongegront gerucht.
Het lant is groen en versch, draecht vruchten en goet coren,
Wt 't soute water is vrou Venus self gheboren:
Het laffe platte soet wort over al ghelaeckt.
En 't is altijt wat brack, dat wel en aerdich smaeckt. 4
Wanneer hij haar, de 'thiende sang-goddin', dan zelf in het schip naar
Middelburg begeleidt, bezweert hij de zeegod Neptunus, te zorgen voor een
rustige zee en belooft hij hem, dat zij tot zijn eer haar stem zal laten klinken
en daarmee zijn zeenimfen zal verheugen:
Ghy heerscher van de zee, Neptun, wilt nu de baren
Doen liggen stil en vloek, en houden in den bant
De winden noort, suyt, west, dat sy het Zeeusche lant
Met haren rouwen storm niet vreeslick en
vervaten;...
Sy sal tot uwer eer doen Minchen hare stem.
En met een soet gesang het danssende geswem
Van и Zee-nymphen al doen gaen voor onsen steven. 7
Na deze garanties voor mild land en rustige zee verzekert de dichter in een
derde Wel-coom-gedicht Anna, dat het hele Zeeuwse land zelfs zó blij is met

s Z.N. I p. 44-^15.
β ZM. I p. 9.
7 ZJV. ƒ p. 9.
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haar komst, dat het zich extra heeft opgemaakt om haar zo vriendelijk mogelijk
te ontvangen. — De dichter laat de Zeeuws-Arcadische herderinnen aan de
herders vragen, hoe het komt dat het Zeeuwse landschap in zo'n opgetogen
feeststemming verkeert:
Seghi ons, ghy Herders van dit Lant,
Waerom, waerom, naer и verstant,
In dese lest-gheleden daghen
Heeft Zephyrus soo soet ghewaeyt.
En bloemkens over 't velt ghesaeyt.
Meer dan het is ghewoon te draghen?
En waerom sendt de Son nu neer
Soo lieffelyck ghetempert weer.
Die ons soo vierich plach te branden
In 't veh, wanneer de heete Hont
Soo пае by sijnen waghen stont.
En dede splijten 't kley der landen.
De moesel* klinckt door 't gantsche velt,
Gheen Herder meer sijn schapen telt.
Pan selver slaet de kudden gade.
Men vreest voor dieven, wolf, noch vos.
Valeyen, weyen, bergh, en bos
Zijn vol van blyschap, vry van schade.
Diana sien wy dagh oen dagh
Ten dansse gaen, meer dan sy plagh.
De Nymphen al zijn vol van vreuchden.
Schoon ClUoris, wackre Amarti,
Philemon ghees tick, of Myrtil,
Haer noyt met singhen soo verheuchden.
De herders antwoorden haar, dat de natuur het feest viert van de komst
van de nimf, die aan de Amstel woont en door Phoebus met laurieren is ge
kroond:
.
,
_
Sy is ghecomen over Zee,
En met haer zijn ghecomen mee
De Groeien en Sang-Godinnen;
Cupido roeyde met sijn boogh.
Een koppel Swanen 't scheepken toogh.
End de Zee-Nymphen stuerden 't binnen;
Sy stuerden 't oen den Zeeuschen kant,
Terstont verheuchde 't gantsche Lant;
En daerom is 't dat al dees dagen
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Dus Zephyrus sijn bloemkens saeyt.
De Son soo schijnt, van Velt verfraeyt.
En alles doet van vreucht ghewaghen. 8
Niet alleen het Zeeuwse land maar ook de zee is verheugd over haar komst,
zo verzekert haar de aristocratische JOHANNA COOMANS, aan wie Anna drie
jaar tevoren reeds een gedicht had gezonden en bij wie ze nu ten eten was gevraagd :
De zee was heel in vreugt wanneer ghy quaemt gevaren,
Neptunus hem vergat met al sijn woeste baren;
De Nymphen dienden u, en Aeolus met lust
Dreef 't schip, met sachte wint, recht na de Zeeusche cust. 9
Op al deze vriendelijke vreugdeliederen vol gefantaseerde natuurvreugde
zond ANNA ROEMERS haar dankgedichten, waaronder zich een fraai lentegedicht bevond, waarin ze de Zeeuwse poëten vroeg waar hun beloofde bundel
bleef. Het is niet onwaarschijnlijk dat ze voor de fijne lentebeschrijving inspiratie heeft gevonden bij Spiegel, die in zijn voorjaarsschetsen ook graag schreef
over het wegtrekken van het water, het uitbotten van de bomen en het vrolijk
gezang van zijn dierbaar pluimgedierte:
De heuckelicke son, die bralt, en dimt om hooch;
De wegen nat, en g/af, die werden hart, en drooch;
De wijngaert oogen crijcht, en aen der boomen toppen
Daer berst te met een ЬШ uyt dick-gheswollen
knoppen:
De bruyne voester-vrouw, de vette groeysaem aerdt
Die heeft haer eerste cruyt en bloemen al gebaert:
Het luchtich phiym-gediert, al t'ilpende comt swieren.
En springt van tack op telgh, met vrolick
tierelieren.
Die Somer-teyckens die verneem ick altemael.
En noch verneem ick niet и Zeeusche
Nachtegoei.10

8 ZJV. I p. 10—11. Een enigszins afwijkende lezing in Gedichten van Simon van Beau
mont, uitgeg. door J. Tideman, Utrecht 1843, p. 126—28; * moesel = doedelzak.
β ZJV. / p. 7.
1° ZJV. ƒ p. 17. Jacobus Scheltema deelt in zijn Anna en Maria Tesselschade, de doch
ters van Roemer Visscher, Te Amsterdam 1808 op p. 223 mee: 'Eens is mij eene teekening
van een Landschap, met het merk van ANNA voorzien, vertoond. Had ze geene betere
vervaardigd, dan geloof ik zouden er geene lofdichten op hare kunst verschenen zijn.' Hooft
heeft o.a. haar landschapskunst geprezen in deze verzen:
Vat ghy penseel of naaldt; daar worden киіГеп klippen
Geschaapen, bos en bergh; en 't vochte veldt bedacht
Met groene graazen, daar 't welvaarent vee naa toght.
(Ed. Р. С. Hoofts Werken, T'Amsterdam 1671, laatste afdeling op p. 147).
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In het eerste deel van de bundel staan onder de verzameltitel Jonckheyt nog
33 sonnetten van SIMON VAN BEAUMONT, die hij omstreeks 1596 in zijn
Leidse studententijd maakte. 11 Hierin bezingt hij zijn liefdesmart voor Elisabeth de Vrys. 12 Evenals bij Petrarca en de Pléiade-dichters treurt hier weer
het minnend hart, dat zozeer door de liefde wordt gekweld, dat het buiten de
geliefde nergens meer rust vindt. Ook hier gaat het verliefde hart in de natuur
beelden zoeken voor de schoonheid van de beminde en voor de smart over
een mogelijke afwijzing van haar kant.
In het tweede deel staat nog het gedicht Boeren-praet. Het is geschreven door
H.V.D. (waarschijnlijk de Hollander van Dordt) en is een vrije bewerking van
Vergilius' eerste écloga. De dichter heeft ernaar gestreefd, het verhaal te laten
spelen in het Hollandse landschap, waar immers geen steenrotsen maar slijkerige
wegen en bovendien geen Arar noch Tiger maar een traag stromende Maas,
Waal en Lek te vinden zijn. Dit neemt echter niet weg, dat het landschap in
deze omwerking het klassiek-idyllische karakter heeft behouden. Zo zegt Tityr
bijvoorbeeld:
Hier mach men veylich gaen door weghen, en op stranden;
Men weet hier van geen crijgh, noch roovers, noch ghewelt.
Soo haest de morgen-rood' entdeckt het groene velt
Laetmen de schaepjes gaen 't bedaude gras af-knersen.
En uyt de middagh-son oen beeckjes haer verversen
Belommert van 't gheboomt, en claer als cristalijn.13
Zo blijkt ook weer uit deze pogingen om de sfeer van de écloga bij het
Hollandse landschap aan te passen, hoe de renaissancekunstenaars hun eigen
land met liefdevolle ogen begonnen aan te zien. u

B. DICHTERS TUSSEN 1620 EN 1650
JAN JANSZ. STARTER
Twee jaar voor het verschijnen van de regionale Zeeusche Nachtegael was
Starters Friesche Lusthof in 1621 uitgekomen. Het is mogelijk dat alleen al de
naam van deze — overigens niet regionale — bundel de Zeeuwen heeft geprikkeld ook een gedichtenboek samen te stellen, dat representatief kon zijn
voor de Zeeuwse dichterlijke geest. Het is in ieder geval zeker dat Starters
zangbundel al direct na zijn verschijnen in het hele land grote bekendheid veril Z.N. 1 p. 31—39.
12 Meer tens, o.e., p. 304.
13 Z.N. Il p. 28.
14 Meertene, o.e., p. 303.
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wierf. Starter reisde trouwens zelf het land af, van Groningen tot Middelburg,
om zijn gedichten overal te 'presenteren'.1 Toen Simon van Beaumont in zijn
welkomstlied voor Anna Roemers de Zeeuwse herders liet zingen 'Cupido
roeyde met sijn boogh, Een koppel Swanen 't scheepken toogh', kon dit een
eenvoudige remisiscentie zijn aan de zwanenboot uit de klassieke literatuur,
maar ook kan hem de plaat uit de Friese bundel voor de geest hebben gestaan,
waarop het portret van Starter in een gestileerd bootje, door twee grote zwanen,
gestuurd door Cupido, over het water wordt voortgetrokken. 2 En toen hij en
Johanna Coomans de Zeeuwse stromen opwekten tot vreugde over de komst
van de Hollandse Amstelnimf, kunnen zij dit ook gedaan hebben in navolging
van Starter, die de Waddenzee opgetogen zag over de komst van een Friese
bruid.
Hoe het zij — navolging of niet —, voor de aristocratische Zeeuwen was
dichten iets recreatiefs, voor Starter, zoon van een Engelse emigrant, bleef het
een noodzakelijk middel om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hiervan getuigt het groot aantal huwelijkszangen en gelegenheidsgedichen, dat hij in zijn
nieuw gevonden vaderland Friesland schreef op bestelling van aristocratische
families of om de gunst van hooggeplaatsten te verwerven.
Aangezien de bestelde bruiloftsgedichten meestal per regel werden betaald,
was het voor een brooddichter van belang, zijn gedichten zoveel mogelijk te
rekken. Daarom maakte Starter er vaak kleine verhalen van, waarin bijzonderheden over de eerste kennismaking der jonggehuwden op een speelse wijze
werden meegedeeld. Om deze kleine 'epen' een behoorlijke lengte te kunnen
geven, begon hij vaak met het verhaal van een ontmoeting met Venus of Cupido,
die hem als dichter het een en ander over zo'n trouwgeval onthulden. Deze
ontmoeting had 's avonds, 's nachts of 's morgens plaats, en dat tijdstip werd
meestal beschreven in de vorm van de traditionele uitgebreide tijdbepaling,
waarin alle klassieke rekwisieten voor de avond-, nacht- en morgenbeschrijving
een plaats vonden.
's Avonds ziet de dichter het firmament, dat hij afwisselend aanduidt met de
blauwe rokken, het sierlijk blauw, het blauw gewelf of de blauwe zalen van de
hemel, nu eens overtrokken met het blauwgesterde kleed dan weer met het
droeve zwarte kleed van de donkere nare nacht. s Dan is de gulden wagen van
Phoebus in zee gedragen, waar de paarden zich drenken en uitrusten van hun
dagreis. 4 Wanneer de liefdeloze maan met haar gesierde sleep op de plaats

1 G. Schreiner in De Gids van aug. 1936 p. 194. J. H. Brouwer, Jan Jansz Starter, Cron.
diss. 1939 (Uitg. Van Gorcum en Comp. N.V. - Assen).
2 Reproductie in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel IV p. 328.
S J. J. Starter, Friesche Lusthof, uitgeg. door J. van Vloten, Utrecht zesde druk 1864,
p. 17, 70, 117, 235.
* ld. p. 70.
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van haar broeder aan de hemel is verschenen, komt Venus in de nachtelijke
stilte haar bruiloftslied zingen of verschijnt Cupido voor de dromende dichter. s
Soms voelt deze zich 's nachts door het mooie weer naar buiten gelokt, waar
hij dan op zijn wandeling door de maannacht het minnegodje ontmoet. Zo'n
nachtelijke wandeling leidde hij eens in met de volgende poëtische evocatie van
een maandoorlichte sterrennacht:
Onlanx gheleden, doen ick 's Hemels blaeuwe boghen
Sagh cierlijck over al bepronckt met gulden ooghen.
En dat silv're Maen, de suster vande Son
Hoer dagh-gelijcke glans te geven eerst begon.
Heeft my het lieflijck weer al lockende ghebeden.
Om lanx de straten mijn een weynich te vertreden. β
Voor de afwisseling laat hij zijn ontmoetingen met Cupido plaats vinden in
de morgen. Juist wanneer Aurora haar paarden heeft ingespannen en de blonde
zon even daarna zijn hengsten aan de dans heeft gebracht om met zijn glans
landen en steden te overstralen, treedt de dichter naar buiten:
Na buyten, daer 't gesteht, om 't heugelijcke
En (Fooren, om 't gehoor der vog'len was te
Daer is het blinde wicht, vrou Venus dart'le
Eer ick daer eens om dacht, my om den hals

groen.
doen.
jongen
gesprongen.

7

Een ander trouwdicht begint met een brede mythologische inleiding, waarin
wordt verhaald waarom Aurora 's morgens vroeg haar man Tithon zo graag
verlaat om haar witte8 morgenpaarden te gaan mennen:
Al-eer des Hemels oogh, de veel-besiende Son
De stralen oen sijn hooft te vestigen begon.
En van sijn Koetse schoof de duystere
gordijnen.
Om met sijn gulden glans de Wereld te beschijnen;
Eer self de Dageraed, de blond' Aurora vlood
Van Tithon haren man, onsterffelijck moer dood.
Moer dood en krachtehos, en door hoer witte Poerden
Vermaenden Phoebum om sijn dagh-reis oen te voerden;
Tradt ick ter deuren uyt, en gaf my op de straet.
Recht na de Poorte toe daermen na Weydum gaet. fl

» ld. p. 103, 17, 117.
β ld. p. 122. Zie W. Asselbergs, De zuster van de zon in N. Tg. 53 (1960) p. 295—303.
7 ld. p. 49.
3 Witte Aurora-paarden komen in de Nederlandse Letterkunde uiterst zelden voor. Zie
over de witte rossen van Aurora: Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Band V, kolommen 2665, 2668.
β Ed. cit., p. 192.
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Wanneer de dichter dan in de Auroragloed Cupido heeft ontmoet, ziet hij
in het oosten de weergaloos woeste opgang der stampende vuurspuwende zonne
paarden :
Dees henxten, met gedruys van stampen en van swoegen.
En 't spuwen van het vyer, flux vanden Hemel joegen
De Woleken vande nacht, vercierende zijn krans
Met d'heughelijcke dagh, en 't Ыаеск'теп van haer ¡¡Jans.
ApoUo dus gerust sprong yling op zijn wagen,
Waerop hy door de lucht soo schichtigh wierd gedragen,
Dat selfs de snelle wind hem naulijx volgen kon.
Noch roeren met haer blast het schittren van zijn Son.
Sijn henxten onversaeght gelijck den Blixem renden.
Die hy na wil en wens met guide teugels menden;
Sy branden door de lacht, sy brieschten overluyt.
En spogen vyer en vlam ten mond en neusen uyt.
Waer door de Silv're Douw, waer meê de Nacht de paden
En lovers van het veld bevocht had en beladen.
Weer met een soeten reuck na d'hoogen Hemel toogh,
't Welck Phoebus weder in zijn heete stralen soogh.
En reckten soo voort an, hem quamen te gemoete
De kleyne vogeltjens met soete deuntjes
groeten.10
Viel een bruiloft in de winter, dan begon de dichter met een korte omschrijving van dat jaargetijde, waarin de grijze vorst, de vader van de sneeuw
ieder jaar opnieuw de 'kroese baren van de sporelooze zee' door zijn koude
adem doet stremmen en ze tot een stalen vloer aan elkaar doet klemmen. 11
Ondanks dat alles werd dan toch bruiloft gevierd. Indien dit feest echter in de
lente werd gevierd en de bruid bovendien nog van overzee moest komen, verschafte dit de dichter een welkome variatie in de steeds terugkerende motieven.
In zo'n geval stelde hij eerst de zachte lente op traditionele wijze tegenover de
strenge winter, waarna hij de zee gelukkig prees, zo'n dierbare last te mogen
./Va dat de gryse Vorst zijn wit gkevlockte kleed
Had over 't aerdrijck, ruym drie maenden lang, gespreed,
De sachte wateren doen hard te samen stremmen.
En ais een stalen muyr vast oen malkander klemmen;
Verscheen de soete Lent, waer door de blonde Son
Sijn krachten, metter tijd, weer krachtiger begon
Aen 't bleeck versturven groen der velden uyt te deelen;
Soo dat het gras en kruyd van vreughd begon te teélen;

10 ld. p. 194.
« ld. p. 322.
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't Gebacken sneeu versmolt, de kristalyne vfoed
Wierd wederom versacht door Phoebi gulden gZoed...
Ick trad ter poorten uyt en liet mijn oogen weyden,
1г
Daer haer mijn grage lust begeerigh was te leyden.
Samen met Cupido, die hij in het veld had ontmoet, ziet hij vanaf de kust
het schip, dat de bruid van Ameland naar Groningen voert:
't Was vreemd wat Thetys en wat Amphitrite deê
Met haer gespelen, in de sporelose Zee,
Hoe soet sy lobberden, hand-backten, speelden, songen.
De baren selfs om 't Schip van groóte blijdschap
sprongen.ls
Zo'n blijde trotse zee had Starter al eerder in zijn bundel beschreven. Toen
namelijk de pas getrouwde Lucia van Eysinga naar haar man in Denemarken
reisde, schreef hij in de geest van Bredero's Adieu-liedt een Scheyd-lied, waar
de blijde trots van schip, wind en zee doorheen klinkt:
Siet, hoe de trotsche zee van vreughd begind te schuymen.
Om dat ze op haer rugh soo schoonen Nimpha voerd;
De zeylen swellen op van hovaerdy, en ruimen
De schoten, ah den wind haer пае den eysch aenroerd. u
In deze bruiloftszangen en gelegenheidsgedichten met vaak zeer poëtische
natuurbeschrijvingen vertoonde het landschap zelf weinig realiteit en nog
minder zelfstandigheid: de beschrijvingen van zonsopgang, lente, zomer en
winter hadden een dienende functie en waren erin aangebracht als inleiding
op het eigenlijke thema. Het ging om de geëerde personen, en de natuur werd
te hulp geroepen om algemeen bekende gevoelens te vertolken en loftuitingen
een feestelijker klank te geven. Er werd ook niet verwacht dat deze natuurbeschrijvingen de realiteit van de natuur zouden dekken, ze moesten die realiteit
juist omhoog heffen tot op het niveau van de feeststemming in de feestzaal.
Op deze wijze werd door de literatuur een natuurlijke natuur omgeschapen tot
een feestelijke onnatuur in klatergoud.
Al viel in deze gedichten niet veel te bespeuren van het eigenlijke vlakke
Friese landschap, toch heeft Starter enkele zangen geschreven, waaruit blijkt
dat hij de accenten van zijn nieuwe vaderland scherp heeft waargenomen.
In dat wijde land, waarin men over dijken en weiden overal de dorpen en kerken
de verre horizon ziet oversnijden, heeft hij rondgewandeld en het Friese landschap gezien. Zo laat hij in een Wellecomst-Ghesang bij de terugkeer van het
echtpaar Erich Brahe en Lucia Eysinga de Friese Maagd als volgt zingen:

12 ld. p. 221—22.
13 ld. p. 232.
n ld. p. 26.
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Mijn Grenzen zijn voorzien van schansen en met dijeken.
De vyand moet voor 't een, de zee voor 't ander wijeken;
Drie honderd dertich en vier Dorpen wel behoud.
Met Kercken braef voorsten, mijn kleyne hndschap houd;
Wat gheeft mijn Ыпа al op van poerden en van volen.
Wat schoone schapen siet men op mijn Heyden dolen! 1 5
En in een Nieu-Liedeken tot Lof van Vriesland toont hij, Friesland werkelijk
als zijn nieuwe vaderland te beschouwen en het lief te hebben mede om zijn
landschap :
O Vriesfond! so vol Deugden, als ick een Landschap weet·,
Vercierd met duysend Vreugden, и bodem is bekleed
Met Korenrijcke Velden, и Steden sijn voorsten
Met Wallen en met Helden, die wijslijck и gebiên ...
V wel beboude landen zijn rijckelijck vercierd
Met vruchten veelderhande, en gras voor и ghediert
Ghy siet и land bolwercken, met steden, schanssen sterek.
Van dorpen, torens, kercken, ick uws ghelijck niet merek.1β
Deze laatste regel werkt zelfs bijna even suggestief, als de bekende regels uit
een twintigste-eeuws gedicht waarin ook 'dorpen, / geknotte torens / kerken
en olmen / in een grootsch verband' worden gezien. 17
Starter was een van de weinige dichters uit de zeventiende eeuw, die in het
landschap steden, dorpen en kerken opnamen, iets wat voor de Hollandse dich
ters met hun vlakke land toch eigenlijk voor de hand moet hebben gelegen.
DE ROEMSTER VAN DEN AEMSTEL
In de twintiger of dertiger jaren verscheen in Amsterdam een boekje, dat
zonder vermelding van schrijver of jaartal als titel droeg De Roemster van den
Aemstel, off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel.1 Het bevatte
achtereenvolgens een Ode, een Hymne, een Afscheid en een Wens aan de Amstel,
en tot slot een kort gedichtje, gericht tot Momus.
Lange tijd is dit werkje toegeschreven aan Anna Roemers en in het midden
van de negentiende eeuw zijn de gedichten eruit opgenomen in een verzamelbundel van haar en haar zuster. 2 Waarschijnlijker is het echter, dat genoemde
gedichten uit dit — tegenwoordig hoogst zeldzame — boekje van de hand van
» ld p. 33.
18
ld. p. 81. Bolwercken = versterken.
17 H. Marsman» Herinnering aan Holland in Verzameld Werk I p. 121.
1 De Roemster...
T'Aemsteldam, Voor Cornells Wülemsz: ВІаиЛакеп, Boeck-verkooper,
in St. Jans straat, in 't guide AMC. (in de Universiteitsbibliotheek te Leiden).
2 Gedichten van Anna Visscher en Maria Tesselschade Visscher, uitgeg. door M. D. de
Bruyn, Utrecht 1851 p. 51—82.
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een of andere Velden of Van Velde zijn. De slotregels van de Wensch aen
deselve Aemstel vermelden namelijk, met een echt zeventiende-eeuwse woord
speling de naam van de dichter als: Velden. Dit zal M. van Velde zijn geweest,
van wie o.a. in de Amsterdamsche Pegasus (1627) onder diens verlatijnste
naam Campanus acht en dertig Velddeuntjes zijn opgenomen. s
Uit een klein gedeelte van de Hymne blijkt, dat de dichter een even picturale
visie op het rivierlandschap van de Amstel heeft gehad als menig landschapschilder van de Hollandse Landschapsschool. Maar in het grootste deel van de
zang heeft hij blijkbaar niet de alledaagse werkelijkheid willen schilderen;
daarin heeft hij namelijk in de dichterlijke taal van zijn dagen, met gebruik
making van mythologische stijlvormen, breed amplificerend de waargenomen
natuurverschijnselen en landschapsvormen idealiserend verheerlijkt. Zo ont
stond een zang, die deels — evenals de illustratie uit het boekje — mythologi
sche fantasie en Hollandse werkelijkheid verenigde, en deels het Hollandse
rivierlandschap in zijn ware verschijningsvormen uitbeeldde.
De dichter vertelt in zijn Hymnus aen den Aemstel4 eerst hoe de lente zich
liet voelen in bloem, gewas en wingerd, en hoe de nachtegaal, zwaluw en ooie
vaar ervan getuigen waren hoe Flora zwanger ging van bloemen, Ceres hier
en daar reeds pronkte met haar blonde pruik en Bacchus de knoppen van de
wijnstok deed uitbotten.
Hij laat dan de modestijl even los en verhaalt hoe hij op een lente-avond de
Amstel opvoer met een makker, die de volgende morgen in de polders langs
de rivier wilde gaan jagen. Zij voeren over de Amstel in een stille zilverblanke
maannacht:
Doen, door mijn mockers bee, die lust hadcT tot de jacht,
Wy in den Aemstel zijn gaan zeylen al de nacht.
Tot onder Byle-Veldt, daar wy de Binne-sloten
Soo na de Myert heen in 't veldt zijn in-ghescholen:
De nacht en was gheen nacht, soo lieffelijck sy scheen
Met een betrocken Maan, de selfde, soo ick meen.
Dat sy te dier stont was, dat op 't verbeurt van sterven
Oedipus dochter ginck op doode rompen swerven.
Op de klassieke reminiscentie in de laatste regels sluit een korte modejubel op
de nacht aan, die wordt gevolgd door een levendige schildering van de zonsoDcanfif *
0 weeldelijcke nacht! δ aanghename stilt!
Hoe verr' и soete rust van 't daaghsche woelen schilt:
Met vreughden sagh ick и met blijdtschap oock vertrecken.
Soo haast ghy Lucifer den daghe-raad' saaght wecken:
S Α. D. de Vries Az., De dichter van de Roemster van den Aemstel in Oud-Holland 1883.
p. 64—72.
* Gedichten, éd. cit., p. 54—76.
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V gangh heel lanchsaam was, и vlucht vol deftigheyt,
U wesen, и ghelaat, vol achtbaar Majesteyt:
U kleedt betuyght het ооск, dat van fluweel geweven
De Aard' и tot een gift vol sterren heeft ghegheven:
Alleen een swarte damp, die от и aansicht vfoogh.
My t'eenemaal mis-haaghd' en in 't ghesicht
bedroogh:
Een flaauwe azem-tocht began hoe langhs te rijsen
En door sijn soet gheruys de bleecke dagh te wysen:
AL· stracx men op het spoor de Morghen-sterre sagh.
De hope van het licht, de voor-bood' van den dagh:
Terwyl Aurora is noch besieh met haar streelen.
Haar hooft en hals verçiert met peer'len en juweelen,
Terwyl sy haar om-cranst met roosen en ghebloemt.
Van 't schoonste datmen weet, van 't beste datmen noemt.
Terwijl s'haar rijeke rock van suyver schoon schar-faken
Om-gort op 't ò/auife kleed" om schoonder haar te maken.
Daar 't alle kanten af de soete honigh druypt.
En 't schoon CrisUdligh nat dat in de bloempjens sluypt:
О Шаге Dagh-bodin! hoe wacker komt ghy strijdeen.
En met een snelle oogh naar Cephalus weer kijeken?
Waar uwen Tithon jonck, voorseecker hy noch hadtT
V op tiet sachte bedd' noch sachtelijck om-vat:
Ghy luyaards die daar noyt de Morghenstondt saaght rijsen.
Noch hoorden 't pluym-gediert haar wijse Schepper prijsen:
Ghy die de domme slaap (die 't beste leven slijt)
Houd? voor и soetste lust, en derft dees blijde tijdt.
Kom siet wat ghy verslaapt; beschouwt de groene Weyen,
En hoort de Vogh'lesanck, hier onder groene Meyen,
Dit redeloos ghediert и leeret met sijn sanck.
Den tijdt te nemen waar, en Gode gheven danck;
Dees vlugghe Burghery met haar ghethilip en fluyten,
Schynt datse (Turen noo'n des Hemeh poort
t'ontsluyten.
Op dat het guide Licht, de waghen vande Son,
Weer rijdt sijn oude wegh op onsen Horizon:
De golf jens van de Vliedt ооск ruysschen met ghemommel
En spelen onder een door Auras soet ghestommel.
De blaatjens van 't gheboomt, die staan hier nimmer stil.
Maar swieren gins en weer na dat hun Zephir'
wil...
Maar, ô wat schoonder straal komt fangs de groente scheeren.
En gheeft aan yder dingh' sijn eyghen vertv1 en Meeren:
Wat schoon! (noch flaauwe licht) sich ah een Ыоет ontluyckt
Die op haar drooge blaa'n des Uchtens dauw' in-sluyekt:

Wat schoon vergulde glans komt uyt de Zee sich heffen;
't Is Phoebus na ick sie, vol Majesteit daar neffen;
O Goddelijcke licht! и groet ick, die daar zijt
s
Des werrelts dagh en heyl, die yder een verblijdt.
Terwijl zijn vriend op jacht is, maakt hij zelf een wandeling langs de rivier
'met lies en riet bewassen'. Hij buigt zich voorover om zich in het heldere
β
water te verfrissen en ziet dan plotseling nimfen naar boven komen, die hem
meenemen naar de kristallen zaal, waar de Amstelgodin temidden van haar
jeugdige nimfen en stroomgodinnen troont. Nog in verrukking over de schoon
heid die hij tijdens zijn mythologische doop geniet, zet hij zich aan de beschrij
ving van de Amstelstroom, die nu in zijn volle realiteit verschijnt:
Een water! schoon Cristal, bezet aan yder kant
Met riet en met geboomt', met veel vrucht-dragend Ыпа:
Rivier, die menigh huys en schoone Hoff om-ringhet.
En tusschen teer-ghebloemt' haar soete nat door-dringhet. 7
Zoals de schilders de kleurenweelden op hun doeken brachten om daarmee
het oog te vermaken:
Soo oock Natura heeft des Aemstels boord? om-plant
Met alderhande weeUT van haar konst-rijcke handt:
Sy, die de Schilder leert, hoe dat hy sal gheleyen
Sijn verr'wen, sijn pingeel, om 's menschen lust te vleyen ...
Sy, die soo machtig is, heeft met een kloeck pingeel
In (TAemstelandtsche groent ghestippelt 't gouwe geel:
Oock langs haar groene boort, waar haar verglaasde water
In 't Cristalijn vertoont een silverigh gheklater.
En 't schaduwen van 't riet, dat op haar oevers kant
Syringa staat tot eer, en Pan weer tot een schandt;
Daar by haar klaver-veldt (waarin de koeyen weyen)
Trotst al der Princen pracht en schoon tapiseryen;
't Geboomt aan yder zijd? haar groente t'samen reckt.
En voor de heete Son ons koel en fris bedeckt;
Daar onder leyt het pat, dat met de voet betreden.
Van 't bultigh waghen-spoor beheynt, wordt af-ghesneden.
En waar den Gangher mach met groot vermaack bespie'n.
Al watter in en langhs den Aemstel kan geschie'n:
В ld. p. 62—64. Cephalus = de kop van Orion, die met het opdringen van de morgenschemering verdwijnt.
β Afgebeeld op de ingevouwen titelprent van het boekje: een stukje mythologie in de
rietboorden van de kronkelende Amstelstroom met Amsterdam op de achtergrond.
7 ld. p. 69.
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Titelprent uit 'De Roemster van den Aemstel'

Aan «Teere zy vloeyt de stroom met slang-gekromde kringen;
Aan d'ander zijd' het Ыпаі, waar datmen siet omringhen
De boomen boog ghetopt, soo menigh boeren-hut.
Of derlei speel-huys oock, die van haar wordt beschut
Des Somers voor de Son, des Winters voor de vlaghen.
Na dat den tijdt vereyscht, en sy die moeten draghen:
Hier menich fondtjen schijnt te vlotten heen en weer
Op 't Mare Aemstel-nat, als Delos de'e wel eer.
En dat noch meest bewoont; oock waar de gladde Koeyen,
Op een soo kleyn besteck, dick na de Mehkster hey en;
Waar ellick lijckt om best te kampen met sijn maat
Soo weeldelijck en groen hem yder aansien laat. 8
Aan het slot van de zang maakt de liefdesgodin Frigae (dit is Frigg, Fria
of Freya, de Venus van de Germanen) een spelevaart over de Amstel, vanaf het
begin van de rivier tot bij de uitmonding in het IJ. B Deze Amstel-spelevaart
geeft een zeer gedetailleerde oever-landschapbeschrijving te zien. Hoewel de
verzen op zichzelf niet overweldigend zijn met hun 17 plaatsnamen in 22 regels,
is de fijne nauwgezetheid van de weergave veroverend voor iemand die het
landschap langs de Amstelboorden kent. Even ten noorden van Uithoorn gaat
Frigae scheep bij de oorsprong van de stroom. Achter zich ziet zij de samen
vloeiing van de Drecht en de Waver. Dan volgt de afvaart. Op de eerste etappe
ziet zij rechts de groene Meyert en de kleigrond van de Proostdij (van SintJan), links de drassige vervening en het Bijleveld. Op de tweede etappe wordt
links het Grote Loopveld of Ouderkerker Laan, de verbinding tussen Amstelveen
en Ouderkerk, zichtbaar. De derde etappe opent haar een gezicht op de Kostverloren polder en het Kleine Loopveld of Kalfjeslaan, de verbindingsweg
tussen Buitenveldert en Het Kalfje; rechts wijkt Duivendrecht, ook sociaaleconomisch, terug voor Diemen. De vierde etappe brengt haar voor Meer
huizen, dat zich links weerspiegelt in het water, even voorbij de tegenwoordige
Berlagebrug. Op de vijfde etappe begroeten haar de Stadiander Tuinen en
verwelkomt Flora haar. In de laatste vier regels volgt tenslotte de beschrijving
van de aankomst en wordt verhaald, hoe de Amstel de bebouwde kom binnenvloeit.
Wat Hooft in zijn Periosta-gedicht even suggereerde en Spiegel in zijn lenteschetsen kort aanduidde, bracht deze schilderende dichter in één groot verband bijeen. Hij deed als de rivierschilders van de zeventiende-eeuwse Hollandse Landschapsschool, die hun spiegelende, traagstromende rivieren
met
of zonder pont — ook graag omboorden met hoge bomen, boerenhuizen of

« ld. p. 70—71.
De spelevaart van Frigae in w. 496—528.
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weilandjes met koeien. Slechts weinig zeventiende-eeuwse dichters hebben zo
dicht bij deze schilders gestaan als Van Velde, die in een klein gedeelte van
zijn poëzie het rivierlandschap zijn rust en zelfstandigheid kon laten behouden.

JAN HERMANSZ. KRUL
Bijna geheel de geschreven natuur uit Kruis Pompiere Wereld van 1644
kwam uit de papieren wereld van de idyllische literatuur; de dichter koesterde
deze en breidde haar uit met eigen fantasie. Had deze Amsterdamse smid,
slotenmaker en succesrijk theaterleider van 'De Eglentier' (tussen 1623 en
1632) 1 het penseel even vlot gehanteerd als zijn arcadische pen, dan had hij
een verdienstelijk decorschilder voor zijn eigen arcadische toneelstukjes kunnen worden.
In het hartje van het bedrijvige Amsterdamse leven uit de twintiger en
dertiger jaren droomde Krul van de klassieke Aetas aurea:
O tijd, ñ guide tijd! toen niemand wist van pfoegen.
En 't Aerdrijk, niet te min, gaf yder zijn genoegen.
O tijd, ô guide tijd! toen noyt en wierd gezaeyd.
En efter boven dien veel vruchten afgemaeyd.
O tijd, o guide tijd! toen vette akkers groeyden.
De velden (zonder zaed) in volle vruchten bloeyden.
O tijd, δ guide tijd! toen 't Aerdrijck alle goed.
En rijpe vruchten gaf, van zelf, in overvloed.
O tijd, ô guide tijd! toen 't Aerdrijk voort deed komen,
(Van zelver, ongeplant) de kruiden, en de bomen.
O tijd, ô guide tijd! toen 't altijd Lenten was.
De beemden opgepronkt met klaver, en met gras.
O tijd, ô guide tijd! toen Zephyrus zijn winden
Deed ruyschen door de blaên van telligrijke linden.
En blies een lieve koelt van zuyde winden uyt.
Op bergen, en op bos, op bhempjes, en op kruyd... *
De weerstandloze atmosfeer van deze droomnatuur hangt over alle landschappen uit Kruis arcadische spelen en idyllische lyriek. Hij voert de lezer
binnen in een niemandsland, waar het eeuwig lente of zomer is en waarin telkens
een gulden of blonde dageraad zijn glanzen spreidt over bedauwde telgjes, met
bladeren en 'bloeyzeltjes' versierd: de takjes schommelen er vol spelende, tierelierende vogeltjes in de morgenwind en spiegelen hun groene blaadjes en
purperrode rozen in het klare kristallijn van beekjes, die op hun beurt de pas

1 Over Krul en de Amsterdamse toneelwereld zie: Anton van Duinkerken, Rembrandt
intra muros in Dietsche Warande en Belfort, jan. 1963 p. 23—28.
2 J. H. Krul, Pompiere Wereld, Tot Amsterdam 1681 (in vier afdelingen) I p. 2—3.
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ontloken spruitjes en waterroosjes langs de oever besproeien. Terwijl vogels in
1
de bomen schateren en hun 'lieve deuntjes' 'met volle kropjes uyten , schieten
koele beekjes, stroompjes en vlieten, omlommerd door het groen of glanzend in
het zonlicht, driftig van de bergen naar beneden, waar ze hun weg stil ver
volgen door valleien, die ook zelf, met bloemen en groen, glanzen in de zon en
s
zoete geuren verspreiden over weelderige landouwen.
Deze landschapjes zijn ieder afzonderlijk nog wel te genieten, temeer daar ze
stuk voor stuk muzikaal zijn; de lezer zal bovendien de talloze diminutieven —
hoezeer ze ook de kracht aan de beschrijving ontnemen — nog wel voor lief
nemen. Maar zodra hij meerdere gedichten achter elkaar gelezen heeft, krijgt
hij al spoedig genoeg van al die landschapjes, die volgens hetzelfde maniertje
zijn opgezet. Dan weet hij immers al bij de eerste regel, wat er verder gaat
komen aan bedauwde telgjes, ruisende vlietjes, kristallijnen stroompjes, tiere
lierende vogeltjes en roosjes in alle soorten en kleuren. Deze monotonie is dan
ook het grootste bezwaar tegen Kruis schilderwijze.
Het hier besproken landschapstype vinden we o.a. in een Herders klachte,
waarin de herder bij zonsopgang klaagt over zijn ontrouw geworden Phillis:
Nu den dageraet begint.
Met een zoete zuye wind;
Nu de roosjes zijn ontsloten.
Met een Hemels douw begoten.
Nu het gras bedropen leyd.
Met een natte zoetigheyd;
Nu dat loof en bloem ontluyken.
Onder schauw van lommer struyhen.
Nu het helder Zonne licht,
Straeld op bosschen groen en dicht,
Schitterd door de elzenbomen,
In de klare water stromen,
't Schijnzel van zijn eerste graed,
In de koele dageraet.
'к Hoor in 't bosch de zoete dieren.
Vrolijk zingen, tierelieren,
Neurend met een zoet gefluyt,
Overzoete deuntjes uyt. *
De herder vertelt vervolgens hoe hij vroeger zijn verdriet had geschreven in
het natte zand van het strand en in de lindebomen op het land, en hoe hij nu
tenslotte de hele natuur met zijn liefdesmart ziet meeleven:

3 ld. III p. 15; 90, 96, 105, 110, 112, 127; 210—11; 247-^8, 261—62; 287; IV 389; 436.
* ld. III p. 255.
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Beekjes, boompjes, bos en woud
Al wat zich doer in verhoud;
't Zy gevögelt, ofte dieren,
't Zy van stroompjes, oft rivieren,
't Zy van klaver, gras oft kruyd,
't Sy een eht, oft linde spruyt;
'tSy dan bergen, bos oft velden.
Alles zal 't mijn droefheyd melden;
Alles zal 't te mely zijn
Met mijn minne en mijn pijn.5
In een andere Herders klagt is het avond, en daarin benutte de dichter zijn
kans om, bevrijd van de verwarrende hoeveelheid landschapsdetails, op een
meer persoonlijke wijze een avondstemming te evoceren, waarin de opgeroepen
avondstilte ook werkelijk een functie in de epische gang van het verhaal kon
krijgen. — De herder Cloris vertelt aan zijn herderin Phylida hoe hij haar op
een avond, op het horen van takjesgeritsel, terugvond, terwijl zij langs de beek
bloemen aan het plukken was:
Phylida onlangs verleden.
Ah de zon quam na beneden.
Met een Nevelige rook,
In de groene baren dook;
Ah den avond quam op handen,
Doolden op de vochte stranden.
Quam de blonde schoon Diaen
Weder oen den Hemel staen;
Liet hoer tintel-oogen staaren
Op de brakke Water-baaren;
Korts daer na zoo hoog getreên
Dat zy 't noorder bos
bescheen...
Al 't gevögelt, al de Boomen,
Al de Beekjes, al de stroomen.
Al de Bloedjes, al het Wout,
Al wat zich in 't Bosch verhoud.
Door de stilte, aesem schepte.
Niet een Blaedje dat zich repte;
't Boschje was vol zoete lust;
't Pluym-gediert in stille rust;
Niet een Blaedje dat men hoorde
Rits'len oen de groene boorde.

5 Id. Ill p. 257.
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By de lieve lodder beek.
Doer ik in het water keek;
Daer de Maen hoer bleeke stralen
Van den Hemel neer liet dalen,
't Beekje stil en effen hg.
Dat m'er niet een rimpel zag.
Korts daer na zag ik de boomen
Rits'len in de Water-stroomen,
Ruysschen hoorden ik de Blaên
β
Die daer oen de Linde staen...
Van het echte Hollandse landschap is in Kruis werk vrijwel geen spoor te
vinden. Hoogstens treft men een keer het Diemermeer, de Beverwijkse Heide en
de IJsselstroom aan, maar deze namen staan dan zo verloren in een arcadische
wereld, dat ze geen lokale functie hebben en niets Hollands suggereren. Indien
Krul een open oog had gehad voor de realiteit, dan zou zijn arcadische ge
voeligheid veel hebben kunnen bijdragen tot een gevoelige en zelfs stemmige
uitbeelding van het Hollandse landschap. Nu bleef zijn gevoeligheid beperkt tot
een neutrale pastorale fantasiewereld waar ze niet buiten kwam. Daardoor
bleef ze steriel voor een mogelijke stemmige schildering van de werkelijkheid.

JOHAN VAN HEEMSKERCK
Toen Johan van Heemskerck tijdens zijn Leidse studentenjaren (1617—1621)
zijn Gedichten 1 schreef, schiep hij volgens de mode van zijn tijd vaak fantasie
landschapjes in de geest van Petrarca en Horatius. In zijn minnedichten
fantaseerde hij een natuur, die geheel dienstbaar was aan de liefde en daarmee
ook innig was verstrengeld; in zijn mengeldichten volgde hij het liefst de idea
lisering in de geest van Horatius en ontwierp hij natuurtafereeltjes, waarin de
renaissancebehoefte aan bevrijding van het stadsleven bevrediging vond.
Naast deze gefantaseerde modenatuur, die niet veel met echt natuurgevoel
te maken heeft, beschreef Van Heemskerck ook de werkelijke natuur van zijn
Zuidhollandse omgeving, en uit het ruimtegevoel dat in die landschappen tot
uitdrukking komt, blijkt dat zijn openheid voor het werkelijke landschap aan
zienlijk groter was dan bij veel schrijvers van zijn tijd. Onder het schrijven van
die landschappen was zijn hart niet bij de liefde en zijn geest niet bij het werk,
maar stond hij geheel open voor de onmetelijke wijdheid van het Hollandse

β ld. ΙΠ p. 362.
1 Gedichten van C. van Baerle, J. van der Burgh, J. van Heemskerk, L. Reael, Anna en
Maria Tesselschade Visscher, en anderen. Te Amsterdam, 1827 (eerste deel), 1829 (tweede
deel). Het tweede deel bevat Van Heemskercks gedichten, die hij in 1621 zonder opgave
van auteur in Amsterdam publiceerde.
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polderlandschap en genoot hij van de ruimte om de ruimte en keek hij als klein
mensje onder een kosmisch-wijde hemelkoepel met een nieuwsgierig oog naar
alles wat het landschap in de verte en van nabij hem bood. Daar was hij geen
modepoëet maar waarnemer van een stuk Hollandse werkelijkheid.
In Van Heemskerck m i n n e dichten is de petrarquistisch-gekleurde natuur
soms alleen maar de traditionele entourage voor de liefde, vaker wordt ze echter
de meelevende getuige, die begaan is met het wel en wee van de geliefden.
In Klaghte verhaalt de dichter, hoe hij met een vriend op een kermisavond
in Amsterdam zijn eerste geliefde ontmoette. Hij herinnert zich dat de natuur
toen voor een bijzonder idyllische avond had gezorgd, en in een poëtisch uitgewerkte tijdbepaling suggereert hij hoe die was:
Doen eens, recht ah de Uicht met duysent goude ooghen
Noe 't dalen van de Son op 't çierlijkst was door-tooghen.
Gevielt dat 't lieve weer ons noode wat te gaen
Vertreden onse spijs; want even had de Maen
In een volwassen rond hoer hoornen toe-genepen.
En 't windjen langhs 't geboomt men naylijcx hoorde slepen.2
Niet minder idyllisch was de avond, waarop hij een andere eerste ontmoeting
met een meisje had. Daarvan — deze keer waarschijnlijk in Leiden — heeft
hij een poëtisch verslag gegeven in een Liedt, op de wijse van Dedans ces
campagnes ou loge Γ Amour. Dit lied begint evenals het vorige met een gesti,
leerde tijdaanduiding, nu in de trant van Hooft:
Eens ah Phoebus (duycken
GaemT in dOceaen
Sijn vergulde pruycken)
Had sijn reys gedaen,
Tusschen licht en duyster,
AL· nu 's nachts Boodin
D'Avondster, haer luyster
Schoot te venstren in:
En de swarte woleken
Haer bruyn-verwigh kleet.
Over land en volcken
Hadden uyt-ghespreet ;

Ginck ick my vertreden
Lancks een water-kant
Om mijn moede leden
En versuft verstant
Naer het Zan^Ac lesen.
Wat vermaeckx te doen;
En 't wou juyst so wesen.
Dat ick vond in 't groen
By gheval gheseten
Voor haer deur alleen
't Schoonst', so ick kan weten
Dat my oyt verscheen. 3

Dan gaat de natuur zich met de liefde bemoeien! De maan wordt jaloers op
het minnend paar. En juist op het ogenblik dat de dichter zijn lief in het sehe·
merig maanlicht wilde bezien, 'ghinck de Maen wegh vlien'. Het was hier niet

2 Deel II (1829) p. 143.
S ld. p. 192.

194

de jaloerse maan van Desportes of Bredero, maar het jaloerse maantje van Van
Heemskerck: 'Dies sy ginck verberghen 't Nijdigh-bleecke hooft. En om my te
terghen Heefts' haer licht verdooft'. 4
In Wee-klaghe 5 verklaart hij, tengevolge van een andere kennismaking de
hele nacht zo geweend te hebben, dat 'de beemden, het gheboomt, en 't water
dat hier vloeyt Zijn van 't weer-galmen op mijn heesche stem vermoeyt'. In een
breed adunaton bezweert hij de natuur, dat zijn liefde voor Cloris nooit zal
verflauwen: de Rijn, de Maren en de Vliet, die aan hun groene boorden zo
menig minnelied hadden horen zingen, kunnen van de oprechtheid van zijn
liefde getuigen, evenals de bomen waarin hij zo vaak haar naam had gekerfd!
In een Klinck-Dicht, oen de Windt roept hij weer de hulp van de natuur in,
deze keer van Zefier:
Ach soete Weste wind, die ick sie weeldrigh dolen
Door 't lieve groene loof van menig hooge piani,
En die met soeten reuck de lucht en 't gantsche iani
Vervult so hoest ghy die 't gebloemte hebt ontstolen:
So oyt mee-doogentheyd was in и hert gescholen.
So stelt om mijnent wil и werck wat oen een kant.
En gaet begeeft и eens пае d'aengename strant,
Waer dat mijn ongeluck houd mijn geluck verholen;
Gaet, moer draeght met и mee mijn kfahten en ghetraen;
Die ick oen dit geboomt so dickwils heb ghedaen;
Mijn eenigh tijd-verdrijf in dit mijn droevigh leven;
Doer suit ghy soeter geur gaen vinden in de mond
Van Chris, dan ghy oyt op eenigh blomken vond;
Brengt my die, om mijn hoop daer voedsel door te gheven.

β

Door de natuurverzen uit Van Heemskercks m e n g e l dichten klinkt een
heel andere toon. Daarin mag de natuur — hoewel nog vaak geïdealiseerd tot
een arcadische — meer zichzelf zijn.
In zijn Lof van 't Landt-leven 7 bezingt hij, in vrije navolging van Horatius,
de genoegens van de landman in de verschillende seizoenen: ruimte, vrijheid
en onbezorgdheid op het land zijn de motieven van dit lied vol gefantaseerde
landelijkheid. Wanneer de landman 's morgens na de dageraad Phoebus ' 's Hemels ruym velt' ziet doorrennen, wordt zijn uitzicht over het landschap in die
vrije natuur door niets belemmerd:

4 ld. p. 194.
* ld. p. 197—204.
β ld. p. 156.
7 ld. p. 207—14.
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Gheen steyl ghebouw, noch gevel hoogh.
Belet de wellust van sijn oogh:
So dat het na begheeren
Sijn vry ghesicht kan Jceeren.
Als een Arcadiër vlecht hij een bloemenkrans voor zijn herderin, en dan:
. . . gaet hy betreden 't velt
Met 't wit-gevlockte vee verseli,
En siet het iveeldrigh dwalen
Door dOnghemaeyde dalen.
's Middags ontwijkt hij het vinnig blaken van de zon 'onder 't dicht gheboomt By 't water dat lankx 't Beeckje stroomt, In 't groene gras gheseten':
Doer na gheprickelt door 't ghequeel
En soet ghejluyt van vogheh veel.
Die met hoer sangh de ooren
Van die haer hoort bekoor en;
Neemt hy sijn fluytjen in de handt.
En alle vorder sorghen bandt.
Terwijl hy speelt wat lijen
Ну heeft gehadt in 't vrijen.
Met dit ghepeyns eer hy sich mijt
Is hy den heelen middagh quijt.
En siet de Son verberghen
Sijn aenschijn in de berghen.
Dies spreeckt hy dus sijn schaepjes oen.
Kom, kom, mijn beesjes laet ons gaen,
Siet, (TAvondt-ster die spoedet.
En ghij zijt wel ghevoedet.
Een soortgelijke fantasienatuur schiep Van Heemskerck in een Bruyloftsdicht. 8 Hij schreef dit waarschijnlijk in het Zuidfranse stadje Bayonne, waar
hij tussen zijn Amsterdamse humaniora-jaren en zijn Leidse studententijd twee
jaar (1615—1616) verbleef, bij handelsrelaties of vrienden van zijn vader. •
Aan het begin van dit verhalende gedicht vertelt hij, hoe de dartele Cupido
de hele nacht geen oog had dichtgedaan en 's morgens vroeg van zijn moeder
was weggeslopen om rust te gaan zoeken in de eenzaamheid van een dicht bos
en een arcadisch veld:
Noch naeuwlijckx was verjaeght de swarte duyslre nacht.
En 't kriecken van den dagh was naeuwlijckx
voort-ghebracht
AL· 't sufferighe Wicht te bosch-waert neemt sijn ganghen;
β ld. p. 218—24.
» D. H. Smit, Johan van Heemskerck
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1597—1656, diss. Utrecht 1933, p. 13, 31.

Swaermoedigheydt hem doet naer eensaemheydt verlanghen.
In 't dickste van het woudt so doolt hy gints 'en weer.
Loopt somtijts, staet dan stil, en doet vast keer op keer.
Tot sijn vermoeyde voet tot rust hem moet vermanen.
En rustens graghe lust gaet hem een toe-padt banen
Tot oen een water-bron, wiens süver-bfoeuwe vL·et
Door 't groen-begraesde veldt een beeckje loopen doet;
Een beeckje dat sijn stroom schijnt als een stem te paren
Met nachtegaeltjes sangh die daer ront-om vergaren.
De Lauwr-boom altijdt groen, сГЕуск spijser van 't ghediert.
De Lind wiens lieve loof de Steden meest verçiert.
De witte Populier, de Wilgh, de Noote-bomen,
Die 't vruchtbaer aertrijck daer van selfs heeft voort doen komen.
Belommeren dees plaets met hare blaen so dicht
Dat Phoebus daer naeu straelt sijn al-door-dringend licht.
Veel heuvels om en om men wel mocht stoelen noemen.
Met kruytjes ghetapijt, en op-ghetoyt met bloemen.
Op deser een de Min vermoeyt hem neder-stelt,
'tHoofd in de handt, den arm leydt op de knie ghevelt.
En sonder woordt of tael; 't scheen 't hooft vol muyse-nesten,
Kasteelen in de Lucht bouw-valligh wilde vesten.
Dan vliegt het minnegodje, gewapend met pijl en boog, over bos en veld,
over berg en dal, totdat het in Amsterdam aan het schiprijk IJ neerdaalt, waar
het zijn slachtoffer vindt in een jonge zakenman, wiens 'lust in 't reysen lagh'
en die alle minnaars zotten noemde. Nauwelijks is de jongeman getroffen, of
hij zoekt als een aangeschoten hert overal rust, en hij 'rust niet voor sijn oghen
't Wolck-draghende gheberght van Spanjen sien en moghen'. Hij trekt zelfs
naar de geneeskrachtige bronnen van Cambo in de Pyreneeën, vlak bij Bayonne.
Alles blijkt echter tevergeefs, want:
Gelijck de Zeyl-steens aert het yser na sich treckt.
En na de Sonne-loop de Sonne-bloem haer streckt.
So treckt een Nymph tot haer dees Minnaer sijn ghedachten.
Ну кап noch wil gheen plaets, dan daer sijn Lief is, achten.
Hoewel het mogelijk is, dat Van Heemskerck dit gedicht voor zichzelf heeft
geschreven om er eigen ervaringen en eigen vlucht voor de liefde op acht
tienjarige leeftijd in uit te drukken, maakt het traditionele slot, waarin over
het wachtende huwelijksbed wordt gesproken, het toch waarschijnlijk, dat het
voor een bruiloft is bestemd geweest. Mogelijk voor de bruiloft van een vriend,
die op vlucht voor de liefde hem in Bayonne had opgezocht. Hoe het zij, het is
origineel in zijn opzet, en een ruimtelijk gevoel spreekt zowel uit Cupido's
wandeling door het arcadische landschap met beekjes, eiken, linden, populieren,
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wilgen, notebomen en heuveltjes in het rond, als uit diens vlucht door de lucht
en de reis van de minnaar naar de Pyreneeën. Het beschreven landschap is
echter niet specifiek Hollands, ook al zijn de bomen inheems en kan men in de
heuvels duinen zien.
Wel volkomen Hollands en zelfs precies gelokaliseerd is het landschap in
het merkwaardige slotgedicht van de mengeldichten, 't Geneuchelijcke
Paedtje.10
Het gedicht zelf komt nauwelijks boven gewoon gerijmei uit, maar het landschap erin beschreven wekt door zijn reële inhoud reminiscenties aan Bredero's
lenteland met koe en paard uit diens meilied van voor 1608. Heemskerck
schreef tien jaar later en in die tijd blijkt het landschap veel aan concretisering
te hebben gewonnen.
Het gedicht opent met een groet aan de 'driemaal drie Goddinnen', als
zoeksters van de zoete rust, als haatsters van het bezig stadsgewoel, als minsters
van het vreedzaam veld. Dan vertelt de dichter-student, dat hij moe was geworden 'door 't lesen van veel blaen Die [hij] niet en kost verstaen' en daarom
zijn kamer was ontvlucht en de stad was ingegaan. Toen hij echter daar terecht
kwam in het lawaai van weefgetouwen, smederijen en timmerwinkels, ging hij
door 'd'Hooghewoertse poort', 'eenigh, eensaem, vol ghepeynsen', 'langs de
groene Rijn-kant heen, Om [zich] so wat te vertreen'. Daar kwam hij ten zuidoosten van Leiden in 'het schoonste Landt-ghewest', waarbij zelfs Tempe het
niet kon halen. De ineengevlochten wilgetakken waar hij onder door wandelde,
zorgden voor schaduw en het groene klavergras nodigde er tot rust. Hij vervolgde, als met een wandelkaart in de hand, zijn weg tot aan een bosje, waar
men ' 't vinnigh stralen van de Son' in de zomer kon ontwijken :
Rechts af sagh ick henen vlieten.
En het drooghe land begieten
Een stillen water-stroom
Die daer vheyde /uy en loom.
Waer beneven ick ginck dwalen.
Om mijn hert wat op te halen.
Tot dat die my onverdacht
Op een schoonen drie-sprongh bracht.
Op een drie-sprongh, die met boghen
Van gheboomt was over-toghen,
Waer ick in een çierlijck rondt
Tien-mael seven boomen vondt:
Die so dicht in een ghevlochten
Waren, dat de dunne tochten
Van de windt, die 't al door-woelt,
Daer naeuw wierden in ghevoelt.

10 Deel II p. 236—260.
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Vorders so gantsch wel gheleghen.
Dat men daer van doen te deghen
Kost besichten 't vlacke lant
Tot de Soeter-wousche kant.
Daer sagh ick de derde ossen
Met de kop d'een d'ander bossen.
En in 't gras de graghe Koe
Stappen tot de knie-schijf toe.
Uyt dees drie-sprong ging ick treden
Wat ter sijden na beneden,
Waer ick langhs een rechte wegh
Quam tot oen een houte bregh.
Recht in 't midden hielt ick stille.
Om daer пае mijn wensch en wille
Eens te laten van het hoogh
Weyen gaen mijn keurigh oogh.
Noyt en heb ick tot op heden
So veel soete lustigheden
In een eene plaets alleen
Oversten, veel min betreen.
Voor ту sagh ick niet als weyden,
Waer de hupse mellick-meyden
Molcken yeder op hoer stee
't Luye weUghevoede vee.
Noch wat verder, recht in 't Westen,
Lagh rontom in sijne vesten.
Op een overschaduwt
pleyn,
't Nieuwe huys te Kroonesteyn.
Rechts af daer sagh ick de duynen
Met hoer witte kaele kruynen
Schemer-blicken in de Son,
En wat naeder Voorburgh ston'.
's Graven-Haegh met Delft, en Leyden,
Kost ick duydlijck onderscheyden.
En noch vele Dorpen meer
Die daer hghen in die keer.
Vele Dorpen, veel ghehuchten.
Vele fanden vol van vruchten.
Vele velden vol van gras
Vele hoven vol ghewas.
'k Had mijn selfs hier haest vergheten.
En met sien den dagh versleten,
Sulck vermaeck en sulcken lust
Vond ick in dees soete kust.

Toen hij terugging om het landschap 'ter slinckerhant' van het paadje in
zich op te nemen, kwam hij weer bij het bosje met elzen, essen, wilgen en linden,
waar hij zich neerzette om wat te rusten:
Bhedtjes, bloempjes, graesjes, kruytjes,
Юа ег en Kamille-spruytjes,
Waren ab een taf el-kleedt
Daer de grondt was mee bespreedt.
En de telgjes met malkander
Dicht gevlochten in den ander,
Maeckten een verwulfde tent
Met hoer loof-werck daer omtrent.
Waer langs heen de vinckjes spronghen.
En haer soete wild-sang songhen;
Onderwijl de geyle Mus
Gaf sijn gaytje kus op kus.
Achter my, om wat te leunen.
Quam een kromme Wilgh my steunen.
Voor my stondt een Esschen-boom
Dicht oen 't kantje van de stroom;
Die sijn tacken so verspreyde.
En van een so aerdigh scheyde.
Dat ick recht van daer ick lagh
't Velt als door een venster sagh.
't Velt; dat onlanghs van te voren
Had sijn groenen rock verloren.
Die hem was ghetrocken uyt.
Om sijn harde swarte huyt.
En met spitten, en met graven.
En met ploeghen, en met slaven.
Toe-te-reden tot een stee;
Niet als eer-tijts voor het vee.
Moer voor jong-ghe-ente boomen
Van de Voedster af-ghenomen.
Die daer wierden veelderley
Op-ghequeeckt in 't vruchtbaer kley.
Daar ontwaarde hij aan het water een huisje tussen populieren en zag hij
een oud vrouwtje — als een vroege Kommerijn — geleund op een stok naar
buiten komen. Hij hoorde er haar curieus verhaal aan, dat heel merkwaardig
eindigde met een lof op de culinaire genoegens van het landleven.
Zonder het misschien zelf te beseffen had de dichter in het vlakke polder
land rust, ruimte en vrijheid gevonden tot herstel van krachten die verloren
gingen in een wereld van studie, industrialisatie en gemeenschapsleven. Daarom
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werd zijn beschrijving ook niet louter een jubelende ontboezeming waaraan
het gemoed part noch deel had, maar een oprechte schildering van een objectief
gegeven landschap, dat weliswaar nog niet appelleerde aan verfijnde gevoelsschakeringen maar toch een sanerende tegenkracht uitoefende op de vermoeide
geest van de dichter. Al was de schildering hier en daar te liefelijk-idyllisch
en stonden de nuttigheidsoverwegingen soms wat sterk op de voorgrond, toch
bleven de rust en de wijdheid van het Hollandse landschap volkomen behouden.
Merkwaardig blijft het wel, dat in deze minutieuze tekening nergens één van
de vele molens uit die streek is aangebracht: geen water- koren- of houtzaagmolen uit de polders ten zuiden van Leiden. Molens schijnen de zeventiendeeeuwse dichters van het Hollandse landschap trouwens nauwelijks te zijn opgevallen.
Onmiddellijk na het verschijnen van zijn verzamelde Gedichten (in Amsterdam zonder opgave van auteur) ging Van Heemskerck op reis. Tussen oktober
1621 en het voorjaar 1625 bezocht hij Engeland, Frankrijk en Italië. Deze reis
heeft hem geïnspireerd tot een Batavische Arcadia. Met de poëzie van de Petrarquisten en de arcadische schrijvers Tasso, Sannazaro en Montemayor was hij
als student reeds volkomen vertrouwd, maar op deze reis kwam hij in nader contact met de Engelse Arcadia van Sir Philip Sidney en met de vijfdelige Franse
pastorale roman Astree (1607—1627) van Honoré d'Urfé. In beide werken,
maar vooral in de hoofse salongesprekken van de Franse roman zag hij de
schone theorieën van volmaakte liefde en hoge beschaving in praktijk gebracht.
Honoré d'Urfé had de gebeurtenissen van zijn roman — die eigenlijk in
de vijfde eeuw speelt — gelokaliseerd in midden-Frankrijk, in Forez, aan de
oevers van de Lignon. Daar leefden, in zijn voorstelling, herders en herderinnen,
die in uiterlijke vormen niet verschilden van de gevoelige welsprekende hoofse
herders en schone kuise herderinnen van Sannazaro, Tasso en de Spaanse
schrijvers. In feite was het een zorgvuldige maskerade, waaronder de prinsen
en prinsessen uit de laatste decennia van de regering van Hendrik IV schuil
gingen. »
Deze galante wereld met hoofse gesprekken zoals die op het kasteel Rambouillet werden gevoerd, wilde Van Heemskerck overbrengen naar de eveneens hoog-gecultiveerde wereld van zijn Haagse en Leidse vrienden en vriendinnen. In 1627, anderhalf jaar na zijn terugkeer, had hij het ontwerp voor
een nationale Arcadia reeds klaar, pas in 1637 liet hij het verschijnen onder
de titel Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia.
Tot stramien voor dit hybridisch werk diende hem een eendaags speelreisje,
dat hij in de zomer van 1626 met een aantal Haagse jongelui maakte, 's Morgens ging het over Den Deyl naar de buitenplaats Rijnvliet, 's middags vandaar over Valkenburg naar Katwijk, 's avonds via Wassenaar terug naar Den
И M. I. Gerhardt, La Pastorale, diss. Leiden 1950, p. 250—61; D. H. Smit, o.e., p. 61—
62, 76.
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Haag. Het gezelschap was vermomd als herders en herderinnen, die elkaar met
bloemrijke namen als Rosemond, Waermond, Reynhert en Woutheer aanspraken. Archiefonderzoek heeft uitgewezen, dat de hoofdpersoon Rosemond
Cunera heette en de dochter was van jonker Jonathan van Luchtenburg,
eigenaar van een woonhuis aan het Voorhout in Den Haag en van de buitenplaats Rijnvliet onder Valkenburg. 12 Van Heemskercks realiteitszin waarborgt,
ondanks de maskerade, niet alleen het werkelijk bestaan van personen en buitenplaats, ze blijft ook garant voor de realiteit van het Hollandse landschap waar
het gezelschap doorheen trekt. Dit landschap mag dan beschreven zijn met een
stilerende pen, die soms bedenkelijk de sentimentele kant uitgaat, in feite is
het een trouwe, zelfs minutieuze beschrijving van de werkelijkheid.
In het begin van het verhaal loopt de 'herder' Reynhert (de schrijver zelf)
met zijn Petrarca op zak over zijn 'herderin' te treuren. Zijn wandelweg over
het Voorhout naar de bomengroep, Vrouw Jacoba's Prieel genaamd, is zo
nauwkeurig beschreven, dat een tijdgenoot de weg precies heeft kunnen volgen.
De natuurbeschrijving, beantwoordend aan een geladen gemoedsstemming, is
echter zo gezwollen, dat die aan een natuurbeschrijving-in-proza van de preromantiek doet denken.
Ondergedompeld in liefdesmart dwaalt Reynhert de stad u i t . . .
. . . en hier mede was 't den armen Herder on-moghelijck een enckél
woordt meer uyt te brenghen: soo bedwelmt maeckte hem het overdencken van haere uytnementheyt en van sijne onwaerdigheydt: die hy,
weghgaende, scheen inde menighte van duysent laeuwe traentjes te
willen afwassen, en komende door de recht-gestreckte
Ypen-bepfontinge
tot in 't dickste van 't dicht getackte Bosch, soo dacht hem dat de ghe·
voelenloose boomen meer gevoelen van sijn ellende hadden, dan de
wrede dieder oorsaeck van was. Want elck blaetje bynaest met een
traentje van versch-ghevallen dauw besprenkelt zijnde, scheen sijn weenen
te willen beweenen. En het medogende windetje, dat al ruyschende door
de groente heen sweefde, scheen sijn suchten met so vele tegen-suchjes
te vergheselschappen, waer over een danckbaer oog gebogen hebbende
op de vermaeckelijckheydt van die lustighe plaets: soo quam hy allenkx·
kens sacken uyt de hooge Eycken na den hoeck daer Vrouw Jacoba van
Beyeren, onder de koele schaduwe van 't aenghenaeme Boecken-foof,
wel eer haer Vorstelijcke maeltijdt piocA. te
houden...13
Op het bospad houdt de rammelende wagen met herders en gemaskerde
herderinnen voor hem stil en kan hij tussen het vrolijke gezelschap plaats
nemen. Dan begint zijn gemoed op te klaren. Zij rijden 'door de sandige

12 D. H. Smit, o.e., p. 57.
13 Johan van Heemskerck, Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische
uitgeg. door D. H. Smit in: Nedl. Schrijvers, nr. 29, Zwolle 1935, p. 23—24.
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Arcadia,

voor-duynen' naar Het Huis ten Deyl en vandaar door de polders naar het
Speel- of Landhuis van Rosemonds vader, dat onder Valkenburg, vlak bij de
Rijn, aan de weg van Leiden naar Katwijk gelegen was.
Het stukje Hollands polderland ten westen van Leiden wordt — evenals
het landschap van Forez in de Franse roman — nauwkeurig beschreven, waardoor het verhaal een achtergrond van werkelijkheid kreeg. Deze beschrijving
van de werkelijkheid moet voor de toenmalige lezer een zekere bekoring
hebben gehad. Dan volgt de schildering van Rijnvliet, welke — een enkele
zoetelijke opmerking op het einde daargelaten — opvalt door eenvoud en
klaarheid: huis, land en rivier komen de lezer voor de geest, zoals ze daar
werkelijk hebben gelegen:
Van achteren, en van ter syden was het omçingelt met syne toebehoorende Landouwen, waer op het nu haest туре kooren, met neergebogen
volle ayren, een ЫукеЩск ghetuygenisse gaf vande
vruchtbaerheydt
der Ackeren, en de gladde wei-gevoede Koeyen vande vettigheyt der
gras-rijcke weyden. Van voren lagh het beschaduwt in sijn geboomte,
't geboomte besloten met een heek, en 't heek bêlent met de wagen-weg,
daer 't al voor by most dat op de vermaerde Paerde-marckt te VaL·kenburgh wilde wesen. Over de wegh hadde het syne Boomgaerden, waer
in de verscheydenheydt van 't half-volwassen Ooft niet min aengenaem
was, als de verscheydenheydt der boomen daer 't op wies. Lanx heen
vloeyde de loome Rijn, die met sijn L·ncкsaemheyt gelijck als te kennen
gaf de lust die hy schepte in dit lustige gewest te bevochtigen. Maer
boven al was aengenaem een kleynen inham, die 't waeter met een
aenminnigen indruck gemaeckt hadde tusschen de lieve groente, waer
over heen eenige weeldrige Wilge-boomen so hare be-blade hoofden
bogen, als of sy haer daer in hadden willen spiegelen, en by die spiegel
hare groene tuytjes in malkanderen vlechten, de kanten waren bekleet
met kort groen grasje, en het gras doorsayt met alderhande veltbloem·
pjes, die de schoone Rosemond nooden om door een lieve rust 't besit
te nemen van so aengenamen eygendom. En 't was wonder soet om sien
hoe driftighe meerbfoden scheenen af-gunstig te zijn vande neer-gefoolde
velt-kruyden, en met het uytkijcken van hare gaepende Ыоетеп, (die
't hooft nieuwsgieriglijck
boven 't water staecken) te betoonen dat sy
ten minsten wilden 't gesteht hebben van 't geen sy niet en mochten
genaecken. 1 4
Na het middagmaal wordt afscheid genomen van Rijnvliet. Een uurtje later
komt het curieuze gezelschap 'uyt de vruchtbare kley-landen inde dorre duynen'
I 4 ld. p. 31—32. D. H. Smit, o.e., p. 154—55. — Dit buitenhuis werd in de meidagen
van 1940 door oorlogshandelingen rondom het vliegveld Valkenburg totaal verwoest. Een
bescheiden boerderijtje met dezelfde naam staat nu op de historische plek.
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en daarna aan het strand bij Katwijk. Na vruchtbare bouwlanden en dorre
duinen een stiltegebied, waar men als zeventiende-eeuwer ook in de zomer het
rijk alleen had en spelletjes kon doen in het strandzand of wetenschappelijke
discours kon houden op een hoog duin! Spelregels voor zee-verbeelding in
haar optische eindeloosheid of kosmisch geweld kende men nog niet. De zee
wekte nog geen gevoelsassociaties, ze riep nog geen bewustzijnsverruiming of
heroïsche strijdlust op. Ze werd slechts in haar effen rust gezocht, en dan als
een aangenaam decor voor een liefelijk spel als het schrijven van 'beduydtletteren' en 'minne-teyckentjes' in het zand:
Het Strandt was so effen, en de Zee soo weynigh beroert, dat de pinckjes, diemen van verre daer in sach, daer op ghelijck ah spelende
soetelijck hippelden, en alles sich volkomentlijck scheen gesteh te hebben
om dit soete geselschap een volkomen vermaeck oen te doen.15
Terwijl op dit decor scheepjes van blijdschap dansen, zeiltjes trots zwellen
en golfjes zacht opdringen om de voetstappen van de meisjes te kussen, zijn
de jongelui hoog op het duin gezeten, waar ze verzen schrijven en declameren,
en waar Reynhert, Woutheer en Waermond als verlichte geesten in hun discours
afrekenen met bijgeloof en hekserij.
Reynhert lucht er zijn kennis van de Baskische bevolking in de Pyreneeën
en beschrijft dan een berglandschap, zoals hij het tijdens zijn verblijf in
Bayonne had waargenomen:
De gansche wegh, langhs dit gheberghte heen, was vol vreemdigheyts.
My somtydts vindende in een diepe Valleye, daer ick rontom teghen de
Berghen, die met hare toppen door de Woleken heen boorden, oen sach.
Somtijdts op een hooghe steyle rotse, waer ick oen d'eene syde Vranckrijck, oen d" ander Spang jen in 't verschiedt hadde: met alle dOenghenaemheden die sulck een gesicht oen 't ooghe kan vertoonen. Hier
en daer sachmen op de spitsen van de Berghen noch vervallen Sloten
en Burghen, meest alle in 't rondt gebouwt, die mynen leyts-man seyde,
dat de ghevluchte Gotten tot hare wyeken in dit geberghte gevest hadden,
tegens den over-val vande woedende Mooren, ten tyde dat by-naest geheel Spangjen vande selve overhpen, en vermeestert wierdt. Het meeren·
deel van 't Landt lagh woest en on-gebouwt, hoewel sommighe doelen
niet on-vruchtbaer gheleken: dan de Bergen stonden meest al (uytgenomen daerse te klippig waren) met geboomte bedeckt: en wy reden
somtijdts door Bosschen van enckele Castanie boomen,
draeghende
vruchten die uyter-maten groot en schoon waren, en een loof dat seer
cierlijck en schaduw-rijck stont. Wanneermen begonde omtrent eenigh
Dorp te komen, die veel al in vruchtbare VaUeyen lagen, en met klaere

is Ed. cit., p. 40.
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beecken doorwatert wierden; de welche vande hooghe
gheberghten,
door Bosch, door Beemdt, en door alles heen, met groot gheweldt afstortende van verre door 't schuymen niet dan groóte witte strepen
schenen, soo vondtmen omtrent een half myl in 'i ronde het Land ghe·
bouwt, en met kooren of geers besaeyt. Oock met Ooft-boomen van
alderhande soorten beplant, doch niet eenparighlijck, moer so, datmen
wel sach dat elck huyshouder inde ruymte voor hem uytkoos soo veel
als hy meende voor dat laer voor sijn huysghesin van nooden te hebben.
In het Dorp ghekomen wesende, vond ick de huysen gebouwt elck op
sijn selfs, sonder aenden anderen ghehecht te zijn, moer so datmen от
1β
yeder in 't ronde heen konde gaen.
Deze beschrijving getuigt van een zuivere waarneming, maar in haar strakke
objectiviteit verraadt ze geen enkele gevoelsreactie van de schrijver. Ze is
een fotografisch-nauwkeurige documentatie, die elke persoonlijke toets van
een bezield schilder, tekenaar of schrijver mist.
Goed twintig jaar later, in 1649, zal een Nederlandse Spanje-reiziger dezelfde
natuur wel met een gevoelige pen beschrijven. Maar dan zal Van Heemskerck,
die primair rechtsgeleerde was en de kunst als een geestverfijnend, aristocra
tisch spel beoefende, een geacht raadsheer zijn in de Hoge Raad van 's-Gravenhage en daar als een vermogend burger wonen aan de deftige Herengracht. 17
Dan zal de prille Inleydinghe uitgedijd zijn tot een Batavische Arcadia (1647),
die meer lijkt op een historisch, juridisch en cultureel handboek dan op een
vrij en fris Baiava Tempe.

JACOB WESTERBAEN
Westerbaen heeft in zijn Minne- en Mengeldichten, die sedert de twintiger
jaren verschenen, nauwelijks blijk gegeven van een persoonlijk gevoel voor
de natuur. In gladde verzen vol literaire schabionen schiep hij de traditionele
landschapsmonotonieën, waaraan werkelijkheidszin volkomen vreemd was. —
Het is de bekende gouden Phoebus, die zijn 'afgeloope Jaght' of zijn hengsten
's avonds op stal brengt en hun dorst lest 'in de vloed van Tethys пае het west' ;
het is de conventionele bruine nacht, die het aardrijk met dikke wolken bedekt
de natuur. In gladde verzen vol literaire schabionen schiep hij zijn neutrale
maan, die 's avonds begint te blinken tussen 'so veel duysend gulden oogen
Tot verlichtingh van de Nacht' en dan in menig hart het verlangen wekt naar
het uur van de liefde. 2 En wanneer hij eens een breder landschapje tekent,
ie ld. p. 59—60.
17 D. H. Smit, o.e., p. 17.
1 Gedichten van J. Westerbaen. In 's Gravenhage, 1657 (I Minnedichten, III Mengel
dichten) p. 9.
2 ld. p. 135.
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wordt het door de talloze diminutieven, de gemakkelijk rijmende verzen en de
primitieve tekening zo kinderlijk, dat het de rose-kleurige plaatjes uit een
kinder-prentenboek voor de geest roept. Zo bijvoorbeeld het hier volgende
tafereeltje met huisje, bosje, beekje:
Daer door het frisse Morgen-rood
De Son beschynt den Aerden kloot
En schiet syn gouwe straelen
Daer leyt een boschje, dicht beplant,
gedoken in de doelen.
In 't midden stoet een huysje net
Gedeckt met roos' en violet
Die amber van hoer schieten
Rondom het huys met soet gheruys
veel silvre beeckjes vlieten.
Op eenen hyacinthen Throon
Sit Venus met een myrle-kroon
Om hoer goud-geele tuyten
Waer sy hoer ooghjes vallen loet
veel soete bloempjes spruyten. 3
Heel even benaderde hij de realiteit in zijn verhaal over de Valkenburgse
paardenmarkt, waarin hij het dorp situeerde op de plaats:
Van waer den Rhyn syn uyt-padt siet verhoren
En over hngh in sand en bergen smooren,
Syn mondt gestopt met duyn en barre strandt,
Syn oevers verr' in wey en kley verlandt. 4
In zijn Landlevens Lof koos hij het bekende Horatiaanse motief en zag hij
de herfst, 'syn cierelijcke hooft Rondom gelaen met lecker ooft', gepersoni
fieerd in het land komen met lekker ooft en een keur van druiven, 'die 't purper
ver te boven gaen'. De landman kon in dat seizoen van de rust genieten in een
landschap dat hij zich niet liefelijker kon wensen:
Nu lust het hem ter neer te leggen
in 't lieffelijcke klaver-gras.
Nu onder 't hooge boom-gewas
Of onder koele dichte keggen.
De beeckjes vallen ondertussen
Ter bergen af, en 't рЫут gediert
3 ld. p. 117.
* ld. p. 397.
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Dat quinckeleert en tireliert
En soeckt syn vlammetjes te blussen.
De bronnen met kristalle stroomen
Die hopen neer met kleyn gedruys.
En door een dun en deun geruys
Doen hem de vaeck in dOogen koomen.

s

Westerbaen toonde zich een natuurgenieter vol realiteitszin in de enthousiaste
beschrijving van zijn buitenplaats Ockenburgh!
In 1625 was deze touwdraaierszoon, oud-theoloog en medicus gehuwd met
Anna Wytsen, de rijke Vrouwe van Brandwijk en Gijbland, weduwe van de
onthoofde Reinier van Groeneveld, oudste zoon van Oldenbarnevelt. Met haar
was hij indertijd naar het buitengoed West Escamp getrokken, dat even ten
noord-oosten van Loosduinen lag. Maar toen zij in 1648 was overleden, was
hij onmiddellijk begonnen met de aanleg van een nieuw landgoed, dat de naam
Ockenburgh zou dragen.
Cats was reeds in 1632 met de aanleg van Sorghvliet begonnen en Huygens
in 1641 met Hofwijck. De top van de bijna gelijkbenige driehoek SorghvlietHofwijck-Ockenburgh zou nu even ten westen van Loosduinen komen liggen:
drie buitens, stuk voor stuk door een weduwnaar bewoond. In 1651 beschreef
Huygens zijn Hofwijck, in 1652 Westerbaen zijn Ockenburgh en tussen 1653 en
1655 Cats zijn leven op Sorghvliet in diens Ouderdom en Buytenleven.
Westerbaens Ockenburgh kan men een open hofdicht noemen: behalve over
zijn afgesloten tuinen weidt hij namelijk ook breed uit over het landschap in
de onmiddellijke omgeving van zijn buitengoed. In het begin van zijn gedicht
toont hij zich zo ingenomen met de unieke plaats van zijn buiten, dat hij iedere
bezoeker precies de weg ernaartoe wijst. Hij had zijn huis in de Clingen of
binnenduinen gebouwd en daar de schrale grond van die wildernis zelf ont
gonnen :
Die speelen voeren wil door 't schoone kooren-land
Door 't tarw-rijck West-fond heen, moet dese boen oock houwen.
Van waer hy Ыпх een Vliet siet roggen-ackers bouwen
En vaers' en koeyen treen ten knien toe door het gras
Daer eertijds voor het Vee geen groene pijl en was.
Daer de Natuyre mist daer helpen 't menschen-handen.
Dat hier nu weijen zijn dat waren schrale zanden. β
Voordat hij met zijn bezoekers het buitengoed betreedt, nodigt hij hen uit,
een hoger gelegen kopje aan de rand van het binnenduin te beklimmen. Daar
wijst hij hun van zuid naar noord op de korenakkers van Poeldijk, op de verre
s ld. p. 486.
Arctoa Tempe. Ockenburgh. Woonstede van den Heere van Brandwyck. In de Clingen
buiten Loosduynen. In 's Gravenhage Anno 1654, p. 8.
8
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buitenduinen en op het 'vlack van weelige valeyen', namelijk de vruchtbare
vallei van Zegbroek, even ten zuid-westen van Den Haag, gelegen tussen de
binnen- en buitenduinen:
Treek weder uw gezicht пае herwaerts van de duynen.
Мает laet het tusschen die en tusschen dese kruynen
Weer sincken in het vlack en graesige valey
Daer 't derlei hockelingh springht door de Maver-wey
En vierkant uyt der aerd doet ongeleerde sprongen. 7
Daarna betreedt hij met zijn gezelschap het landgoed, waar de twee vergulde
windvaantjes op de schoorstenen van zijn huis vriendelijk boven de iepen en
abelen uitsteken. 8 In navolging van Huygens stelt hij het dan voor, alsof zijn
landgoed er al jaren lag met zijn dubbele rijen hoge iepen en dicht elzehout
tussen de bomen en rijke voorakkers. De singelbegroeiing van abelen en elzen
vormt er een bosmuur tegen harde stormen en beschermt er zijn linden, essen
en esdoorncomplexen, zijn fraaie plantsoenen en lommerrijke paden. Verder
vertelt de praktische landheer, die zo van vruchtbare cultuurgronden hield,
over zijn weiden, die hij om zijn huis voor zijn paarden en koeien in de duingrond had aangelegd, en over zijn boomgaard en keukenhof, waar leibomen de
muren en heiningen bekleedden en kassen zorgden voor meloenen en druiven.
Maar aan zijn afgepaald gebied had hij niet genoeg. Want deze heer van
Brandwyck was een hartstochtelijk jager en een even geslepen stroper. En
wanneer hij in gesloten tijden of op verboden terreinen ging jagen, kon hem
niets weerhouden. Wie hem dan wilde vergezellen moest voorbereid zijn op
een cross-country. Wie jagen wil, zo zegt hij:
Die kan van Ockenburgh in korten tyd geraecken
In 't WesÜand, in de kley, op stoppelen en braecken,
Daer ick hem leyden sal in 't laegh of oen het hoogh
Door dick, door dun, door schoon, door vuyl, door nat, door droog.
Door 't wey, door 't acker-land, door góe en quaede wegen.
Door 't gras dat van den dauw is natter ois van regen.
Door 't weeck, daer tien pond kleys oen syne schoenen kleeft. β
Dit is de realist Westerbaen in topvorm! En hoe heel anders dan in zijn
overige dichtwerk krijgt men hier een schilderij, een landschap uit de eerste en
rijkste hand. Hij heeft zijn landstreek niet, zoals zoveel zeventiende-eeuwers,
gezien onder prismahoeken of als spiegelreflexen, maar hij heeft zijn omgeving
waargenomen in haar volle werkelijkheid. En al noemt hij dit werk Arctoa

7 ld. p. 23.
β ld. p. 28.
8
ld. p. 120. Over Westerbaens stroperijen in de duinen en polders schreef J. Koop·
mans in Groot-Nederland 1917. Tweede deel p. 104—08.
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Tempe, toch ontmoet men hier geen gekunsteld boeren-Arkadië, geen idyllische
alles gelukkig makende natuur en evenmin de bekende — in strijd of bondgenootschap tredende — gepersonifieerde en immerdoor orerende natuurkrachten. 1 0

JAN VAN DER VEEN
De meer oostelijk gelegen landschappen van Nederland hadden tot nu toe
nauwelijks de belangstelling van de Nederlandse landschapschrijvers genoten.
Dezen kwamen ook uit Zeeland, Holland of Friesland, en zij hadden zich
daarom in hun reële natuurbeschrijvingen hoofdzakelijk tot hun eigen streken
beperkt. De in Haarlem geboren Deventenaar Jan van der Veen bracht echter
in 1642 de meer verwijderde en de onmiddellijke omgeving van Deventer even
onder de aandacht. Dit deed hij in de Opdracht van zijn bundel Zinne-beelden
. . . mitsgaders . . . Bruydt-lofs ende Zege-zangen van 1642. In deze opdracht
Aande Borgherye der Stadt Deventer verheerlijkte hij bij wijze van een captatio
benevolentiae het landschaps- en natuurschoon dat hij vanaf de stadswallen in
de verte en in de directe omgeving van de stad waarnam.
Hij richt dan eerst zijn blik naar het westen, waar hij in de wazige verte het
Veluwse heuvelland ziet liggen:
Anschouwende van veer in 't Dijsigh Ыааиги verschiet,
Hoe aardigh ons begroeten 's Veluws hooge toppen.
Maar na deze verzen, die zo sprekend de verte suggereren, laat de dichter
plotseling de verre blik los en gaat hij het Veluwe-landschap beschrijven alsof
hij er midden in staat. En wat zich in de eerste regels reeds aankondigde als
een vriendelijk groetend landschap, blijkt nu een stuk vredig Arcadie te zijn,
waar tevreden herders en herderinnen hun witgewolde kudden langs klaverrijke
paden en tussen rijke korenvelden hoeden. — Veluws toppen, zo gaat hij dan
Gepruykt met Eyken-loof en ruyge Heyde-knoppen,
Welk Ceres heeft bekranst, begroent, begraant, begraast,
Soo cierlijk, dattet oogh sich starende veraest.
Te meer wanneer de Lent met bloeysel, bloem en Maaden,
Heel schilderlijk borduirt, de Maverighe paden.
Daar Philomela queelt, in 't kronkeligh
gheboomt.
Daar Titer leyt ghestrekt en dart'le deuntjes droomt
Van Daphne syn Vrindin. van haar aldaar bescheyden.
Om t'samen min by min en СшГ by Cud' te weyden:
En swiertmen het gesicht ('t gunt inde keur verwart)
Soo dringht ons deur het oogh verheugelijk in 't hart
10

J. Koopmans, I.e., p. 109.
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De heuvelen van veer besneeuwt met witte vachten.
Daar mennigh Harder pooght 't gemarmert vee te wachten.
Daar Coridons ghefluyt syn Silvia beroept.
En tot de zangh bekoort te wijl de Cudde snoept.
En wauwelt kommerloos, het angenaame voeder,
Enlaed' alleen de sorgh op syn getrouwen hoeder.
De dichter moest de Veluwe wel op deze wijze beschrijven, want had hij de
ruige werkelijkheid gegeven, die hij waarschijnlijk op zijn reis van Haarlem
naar Deventer met eigen ogen had gezien, dan zou hij de smaak van zijn tijdgenoten zeker niet hebben bevredigd. Zij konden in een woest stuk grond met
hier en daar een akker, en in een verdwaalde kudde met herder nog niet zien,
wat de moderne wandelaar, vanuit zijn gevoel van veiligheid, erin ziet. Daarom
kreeg de ruige Veluwe hier bij de dichter een menselijker gelaat: Ceres zorgt
voor de vruchtbaarheid, de Lente voor de klaver, Philomela voor het vogellied ;
de herders en herderinnen krijgen klassieke namen en mijmeren en fluiten,
terwijl hun witte vachten en gemarmerd vee kommerloos van het aangename
voedsel snoepen.
Pastoraal Arcadie en ruige Veluwe zijn hier respectievelijk vorm en inhoud.
De dichter zocht hier de inhoud, de mode vroeg de vorm. Van der Veen heeft
dit woeste heuvelland blijkbaar met liefde bekeken, en al noemt hij naast de
eiken nog geen dennen, toch heeft hij zijn blik laten 'zwieren' over het landschap en ondertussen zijn oog 'starende veraest' aan de stugge heide, het kronkelig geboomte en het glooiende heuvelland. En van dat heuvellandschap is
iets blijvends overgegaan 'in 't hart' van de dichter, die er waarschijnlijk
meer van ervaren heeft dan de klassieke vorm zou doen vermoeden.
Maar alsof hij bang is, te lang met zijn dierbare Veluwe bezig te zijn geweest,
richt hij plotseling zijn blik op de onmiddellijke omgeving, die nu eens niet
als een Arcadie, maar als een Beloofd Land wordt gezien:
Maar neen, al hngh ghenoegh de Veluwe bespiedt.
Wend om het wacker oogh belonkt eens ons gebiedt.
Een tweede Canaan van Boter, Melk en Cooren ...
In dit tweede Beloofde Land is een overvloed
wildt, soo Haasen als Patrijsen, Met Quackel ende
Ook is er voldoende honing, dat 'beloofde-landtse
'of Labans Cudde waar van Jacob hier gedreeven'.
los en vermeit hij zich in de hoge singelbeplanting
tegalenlied :

aan 'aerdtsch en vliegendt
Snip en diergelijke Spijsen'.
soet', en zóveel blatend vee
Dan laat hij de vergelijking
van de stad en in het nach-

Onnoodigh ons' ghewest met Paauwen-pronk te veed'ren.
Daar d'Eyken sonder tal aL· Libanonse Ced'ren
Bereyken soo het schynt des Hemeh bhauwe boogh.
Wiens toppen door de hooght' verkleynen in ons oogh.
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Het gunt sich vaak vergeet aan dees' verheven кгиупеп.
Wiens Schaduwen op dOard' haar Beeltenis af-bruynen.
Daar min of meer de Zon met straaltjes onder speeldt.
En met een gauwicheyt yets vande schaduw' steelt.
Waar van het dor gemoet deur tijts-verloop an 't sooren.
Schier Aerselt in syn Lent, en schijnt van nieuws herbooren,
Aensiende' hoe 't Hemehche het aardtsche hier verciert
Anhoorende hoe 't Pluym-ghedierte
tiereliert.
Ansiende 't veldt gebloemt 't geboomt met vrucht behangen,
Anhoorende de Galm en d'Echo der ghezangen,
't Schijnt Musa sich vergeet alhier in 't groene gras.
Het Nachtegaaltje queelt ter eeren van Pomon,
En overstemt gheheel al d'ander vlugghe Dieren,
Die neffens hem verseli seer aardigh tierelieren,
O fiere Philomaal! dank-heb o Coninkx kindt.
Die ons en ons ghewest en onse Stadt bemindt.
En zyt ons toe-gheneyght ja toe-ghedaan in allen.
Wijl ghy и legert ook hier binnen onse Wallen,
Daar ghy (al eer Auroor haar in 't schaarlaken pronkt.
En 't werreltsche ghewoel noch vanden arbeyt ronkt.)
Ons uwe deuntjes schenkt, tot dat de Son komt praalen.
En и ghezangh hervat ah die begint te daalen.
Voorwaar soo-daane gunst bewijst ghy weynnigh Ste'en,
Waar op wy tot и lof een voet te hoogher tre'en.
Een teyken dat al-hier de Wallen и bekooren.

С

TWEE ROME-REIZIGERS OMSTREEKS 1650

JOHAN SIX VAN CHANDELIER
Van de Rome-reizigers Reyer Ansio en Johan Six van Chandelier was Six
de eenzame avonturier, die geheel alleen of vrijwel zonder gezelschap op een
paard of muilezel de gevaren van eindeloze tochten door de woeste eenzame
streken van Zuid-Frankrijk, de Pyreneeën en Spanje trotseerde. En toch was
deze jonge drogist uit de Amsterdamse Kalverstraat niet bepaald een held, die
de gevaren van onherbergzame streken zocht. Hij was eerder een stille melancholicus, die op zijn tochten telkens werd overvallen door gevoelens van heimwee naar zijn veilige vaderland. Hij wist zich op zijn reizen echter in Gods
hand en daarom accepteerde hij alles wat hij onderweg ontmoette, ook de
onherbergzaamheid van de landstreken die hij doorreisde.
Deze eerlijke gevoelsmens, die soms dagenlang alleen was met een troosteloze
natuur, nam deze zoals ze was en onderging er in zijn gemoed de wisselende
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landschapsindrukken van. Hij omspeelde deze impressies met een zachte dich·
terlijke melancholie en gaf er uitdrukking aan in zijn gedichten. Zijn zin voor
de directe eerlijke waarneming, omspeeld door die melancholie, gaf aan zijn
landschappen die eigenaardige dichterlijke bekoring, welke zo zeldzaam is bij
de zeventiende-eeuwse schrijvers. Dezen overheersen in het algemeen de natuurverschijnselen met hun jubelende beschrijvingen, waarin ze hun gevoel en
persoonlijk gemoedsleven meestal op een veilige afstand houden. Bergen, velden
en stromen laten zij zo bewust deelnemen aan hun vreugde of verdriet, dat de
beschrijvingen ervan niet meer geloofwaardig blijven en meestal alle stemming
missen, ü e stemming nu was een bijna onmisbaar element in de landschapbeschrijving van Six.
Hoe Six' diepste gemoedsleven zich reeds vóór zijn buitenlandse reizen kon
hechten aan een bepaald stukje natuur, blijkt uit zijn Heugenisse, aen een
heuveltjen, buiten Naarden, een gedicht dat tegelijk een blijde herinnering en
een droef vaarwel aan een dierbaar plekje inhoudt.
Toen hij indertijd vanuit de fraaie hofstede van zijn grootmoeder in de Diemermeer, op een zomerdag dat heuveltje bezocht met zijn Maria — die hij in zijn
gedichten steeds Roselle noemt —, deed de liefde in zijn hart hem het omringende landschap zien als een blij panorama, dat met zijn Gooise boekweitvelden, verre steden en dorpen een weerspiegeling werd van zijn vrij en blij
gemoed. — De herinnering aan die heerlijke middag roept hem nogmaals het
panorama voor de geest:
O Berghje, een heuveltjen gelyk.
Want ghy te leegh zyt, suid geleegen,
Pas duisend schreên, aen Heeren weegen.
Van Naardens muur, en waaterdyk:
Hoe lustigh pronkt ghe, met dit gras.
Rond om bekoorlik, op de weijen.
Waar langs de saayers boekweid meijen ...
Hoe cierlik tilt ghe veele steen.
Om hoogh, die leegh, uit 't oogh, gesonken.
Hier louter, met heur toorens, pronken.
En oover hooghten kyken heen ...
Schoon Haarlems blink, op hooger stand,
Braggeeren mach, syn moeilïkheeden,
In 't dorre, en gulle sand te treeden.
Verdrieten, als de sonne brandt.
Maar omdat de geliefde nooit de zijne was geworden, moest dit blijde terugdenken wel verkeren in een weemoedige herinnering en moest dit heuveltje wel
een doodse klip en de omgeving een dorre woestenij worden. Het afscheid van
die plaats betekende voor hem dan ook een afscheid van háár:
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Vaar wel, o! plaats van туп geneughd:
Vaar wel, o! voogeL·, steeden, boomen,
Saailanden, soute, en soete stroomen:
1
Vaar wel, o! einde van mijn vreugd.
Deze fijne harmonisering van landschapervaring en diep gemoedsleven werd
een kenmerkende trek van de landschapbeschrijvingen in Six' talloze reis
gedichten.
Juist een jaar na het einde van de tachtigjarige oorlog begon Six zijn grote
zakenreis door Frankrijk naar Spanje en Italië. Hij vertrok in de zomer van
1649 uit Amsterdam, had een kort oponthoud in Zeeland, waar hij Middelburg,
Arnemuiden en het eiland Walcheren in zijn zomerse heerlijkheid beschreef,
stak daarna tussen Vlissingen en Sluis onder een zwaar onweer de Schelde
over, en reisde naar Parijs. Ten zuiden van die stad bereikte hij de Loire, die
hij in westelijke richting volgde. Hij liet in Angers en Nantes achtereenvolgens
zijn beide reisgenoten achter en trok helemaal alleen te paard verder in zuidelijke richting, met slechts zijn schaduw tot reisgezel.
Toen hij zich later realiseerde, aan welke gevaren hij in die onherbergzame
streek had blootgestaan, schreef hij een gedicht waarvan de titel reeds getuigt
van de angstige stemming waarin hij die tocht van een paar honderd kilometer
maakte: Op myne eensame reise, een groot stuk weeghs door Vrankryk. Zeli
verwonderd over zijn roekeloosheid vraagt hij zich daarin af:
Hebt ghy dan draavende tweehondert myl gemeeten,
In Vrankryk, wel te pas, door bosch, gebergte, en veld.
Een vreemdelingk, schier stom, en nimmermeer verselt.
Dan van uw schaduw in de Son schuin bygeweeten? 2
Hij bekent het: ' 't Was groóte sotticheit alleen soo ver te trekken.' Maar hij
had vertrouwd op God en hij bedankt Hem, dat hij in die eenzame wildernissen
niet ziek geworden was en niet was vermoord door 'roofsiek straatgeweld', en
niet door 'een graagen wolf, of beer [was] opgevreeten'. Op die barre tocht
had hij te paard graag wat gelezen uit Dathenus' Psalmvertaling, maar hij had
het boek onderweg verloren. Daarom had hij genoegen moeten nemen met zijn,
overigens dierbare, Horatiusbundel, die nog in het holster was achtergebleven.
Ten zuiden van Bayonne trok hij op een muilezel onder een vreselijk onweer
over de Bidassoa Spanje in. En onder de sprekende titel Onweer, op de grensen
van Spanjen schilderde de dichter in een climax alle verschrikkingen van een
onweer dat een eenzame reiziger op een muilezel in de bergen kan overvallen.
Hij was toen werkelijk de speelbal van de natuurkrachten, die om hem heen
in alle hevigheid onbarmhartig losbarstten.
Wanneer hij in enige beklemmende versregels de gewone stilte voor een
1 Poêsy van J. Six van Chandelier. Te Amsterdam 1657, p. 247—48.
2 ld. p. 16.
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onweer heeft gesuggereerd, beschrijft hij, hoe Juno de hemel met wolken dicht
trok en de hel losbarstte:
5e toogh den Heemel stil, en klaar,
Flughs in een sak van swarte wolken,
Geswangert, om een misgebaar
Te lossen, op die hoofsche volken.
O! wat een Heemel moest het syn?
De mensch gemaakt, om haar t'aanschouwen,
Sach niet dan helle, sonder schyn.
En kreegh een koortse met verkouwen.
Elk liet de straat, elk socht het huis.
De poorten, deuren, vensters slooten.
Met zulk gebons, geklets, gedruis.
Als geen gelyknis kan vergrooten.
De harder, daar ontrent te veld,
In 't strooijen hutjen, moe gedooken,
Naa 't vee ombaaliet was getelt.
Had dOogescheelen pas gelooken . . .
De ronde Heemel vloogh in vier.
Van rotsen, die de wolkvooghd
rolde.
Geklonken, met zoo dom getier.
Of Heemel, tegen Heemel bolde.
De slachvonk viel van booven neer.
Met zoo een drift van donderslaagen.
Dat meenigh huisraad dreunde om veer.
En veele zielen trillend saugen . . .
De locht, uit een gepropt gemoed.
Van leed, borst schrikkelyk, aen 't weenen.
En iedere droppel was een hoed.
Vol waaiers, kletsende op de sleenen.
De schuine straatwegh van Retier,
En Alkalaas fontein
verdronken,
In een af bruisende rivier.
Een elle hooger dan de schonken . . .
Myn siende halleve eesel socht,
En wist, met my, den wegh te vaaren.
Met schimde een oogenbliksche dagh.
Van blixem reis, op reis, van booven.
Sulks ik een klaaren Heemel sach.
Dan weer een hel, of dooven ooven.
Dat schierlyk scheemerende
vuur.
Zoo snel verkeert, in duisternissen.
Misleidde 't paart een op een muur,
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En dee de rechte straaten missen.
Voorts sloegh de donder in туп oor.
Die 't welfsel, voor den Ыіхет, braakte.
De dreuningh roerde 't vaste spoor.
Het bosch, met al syn houten, kraakte.
Toen scheurde een wolk, een Oceaan
Van waater stortende plots needer,
Ah of de werreld zou vergaan,
In Noachs reegenachtigh weeder ...
Met elke helblik storte een zee,
Doorklooven van een feller
donder...
Het muilpaard sopte meer, en meer,
In 't lymen, van de vloênde weegen.
Nu stapte hy, dan swom hy weer.
Met my, en ik, met hem verleegen. 3
Zo'n beschrijving van een strijd, die een kleine mens op een bergweg moet
voeren met de zich ontladende natuurkrachten in een noodweer, staat ver af
van al de verheerlijkte landschappen, die bij Six' tijdgenoten zo overvloedig zijn
te vinden. Deze dichter liet zijn landschappen niet verdrinken in een stroom
van literaire woorden, maar durfde ze zo intens te ondergaan, dat hij er zelf
bijna in ten onder ging. Hij schiep met zijn fantasie geen natuurgehelen die
hij met een bewonderende trots van op een afstand bleef overheersen, hij
durfde zijn gemoedsleven juist te laten beheersen door een landschap, dat zelf
een autonome natuureenzaamheid en natuurkracht in zich droeg. Hij schiep
de natuur niet om, maar liet zichzelf herscheppen door die natuur, tot verrijking van eigen gemoedsleven.
Bovendien liet hij, in afwijking van zovele van zijn tijdgenoten, zijn landschapsvisies niet bepalen door nuttigheidsoverwegingen: van vruchtbare akkers
is bij Six nauwelijks sprake. Evenmin maakte hij de natuur dienstbaar aan
eigen stichtelijke bespiegelingen : wanneer hij als vroom gelovige op zijn tochten
door de barre natuur aan God dacht, kwam dit meestal juist voort uit angst
voor de gevaren die hem uit diezelfde natuur bedreigden.
Op zijn reis van Madrid naar het zuidelijke Granada trok Six door de woeste
Sierra Morena, en ook daar gingen zijn gedachten steeds vol heimwee naar
de stad aan de Amstel. In zijn Sucht naa het Vaaderland, op de reise door het
geberghte Morena beklom hij een berg, vanwaar hij zijn blik vol verlangen
naar het noorden richtte. De stad die daar lag, werd voor zijn dichterlijke
geest de wereldbestralende Amstelzon, die hem als een zonnebloem steeds naar
zich toe trok, of ze werd de zeilsteen, die zijn gedachten telkens weer de vaste
richting wees:

s ld. p. 303—06.
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Men kent uw waarde, o Y, besiende vremde stroomen.
Beklim ik hier een bergh, die in de wolken hingh,
'k Sucht t'uwaarts zal ik in 't beloofde Ыпа weer koomen? *
Tussen Port S. Maria en Granada verdwaalde hij in het Zuidspaanse ge
bergte. En ook daar onderging hij, zonder klacht en weer vertrouwend op God,
de onherbergzame eenzaamheid van het landschap. Hij uitte deze gevoelens in
zijn gedicht Op myne doolreise tusschen Port S. Marye en Granade. 5
In zijn Aademscheppinge langhs de riviere Dauro vertelt hij, hoe hij na een
bezoek aan het Alhambra bij Granada naar de rivier afdaalde, om daar langs
de oever van die woest bruisende stroom wat rust te vinden :
Moe van 'f Alhambre, dat trots Moorenwerk, de hooren
Van d'ooverschoone stad, die 't ryk Granade heet.
Dat Chiko noch van veer veroorefoght bekreet.
Daal 'k Dauro t'uwaarts, от туп aadem schier verlooren:
Rivier uit Abaisyn, oostwaarts vier myl, gebooren.
Die, door twee bergen heen, een ruwe hopgracht sleet.
Met uwen waaterval, die steen, en aarde vreet.
En van den Sonnebergh geroert bruist met goud kooren:
Hoe laaft ghe туп gemoed geseeten langs uw boord.
By luisterend geboomt, naa uw geheide snaaren.
Dat graagh den selven toon van uwen strykstok hoort. β
In januari 1650 trok hij van Gibraltar langs de kust in noordelijke richting.
In Alicante scheepte hij zich in voor Genua, welke stad hij vanuit zee zag liggen
als een 'halven ringh van wit arduin'. 7 Over Livorno reisde hij naar Rome,
waar hij kennis maakte met de verre van onberispelijke Nederlandse schildersbent. Tegen Kerstmis van hetzelfde jaar kwam hij in Venetië: hij genoot daar
van de schilderachtige stad, maar voelde ook weer heimweeverlangens naar
zijn vaderstad. Zijn bewondering en heimwee heeft hij respectievelijk uitgedrukt
in zijn Schetse van Venecie en in zijn lang gedicht 's Amsterdammers Winter.
In zijn schets van Venetië vertelt hij o.a. hoe hij de Sint-Marcustoren beklom
en daar genoot van het verrassende uitzicht:
O hoe gevalt het my, wanneer
Ik van Sint Markus HeemeUeer,
Syn tooren, in dees soete lucht,
't Geberghte sie, soo wyd berucht!
Dat Duitschland afsnydt, uit natuur.
Van middagh, met een kromme muur,
4
5
6
7
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p. 28.
p. 29.
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p. 355.

Tot midnacht, trotser dan het werk.
Dat China metste tot een perk.
Hoe lustigh is 't, dat d'avondstond
Hier siende, naa den rooden mond.
Des morgens, sich Ouadt in de zee
Toeschietende in, en om dees stee!
Waar in, terwyl de Sonne schynt.
Een eüand hondertmaal
verdwynt.
Of met een voüe schaaduw groeit,
Naa dat het straalgoud hauwt, of gloeit.

β

Bij het schrijven van zijn gedicht over de Amsterdamse winter ging Six'
verbeelding meer terug naar de herinnering aan de drukke bedrijvigheid op
het 'drooge nat', het 'slipprigh ys' en het 'gladde glas', dan naar het winterse
landschap rondom deze plezierige ijsvermaken. De stemming van de natuur in
de voorwinter wordt wel even geschetst in de kale bomen en velden, in het
verstillen van het vogellied, in het trekken van vogels langs de herfstluchten
en in het losbreken van de eerste stormen, maar het hele gedicht van meer dan
twintig bladzijden vol Hollands realisme blijft toch belangwekkender voor de
geschiedenis van het volksleven dan voor die van het landschap. 9
Six was nog geen jaar thuis geweest of hij vertrok weer naar Venetië, nu
samen met de jonge Haagse landschapschilder Michiel Soetens. Zij reisden
door Duitsland en Tirol. Het was herfst toen ze op hun Duitse paarden door
Tirol trokken. Maar dat Six meer oog voor het Tirolse herfstlandschap had
dan zijn vriend de schilder, blijkt wel hieruit, dat deze laatste zich niets aantrok
van Six' aansporingen om studies te maken van de mooie bergnatuur in herfsttooi. Een onweerstaanbaar verlangen naar de bent in Rome dreef de jonge
schilder voort naar het zuiden. En toch moet deze jongeman, blijkens het begin
van Six' gedicht Op de reise door Tirool, met Michiel Soetens schilder, een
liefhebber van het landschap, het 'landwerk' zijn geweest:
O Soetens, jonge
schüdersgeest,
In beeld, maar landwerk allermeest
Geoeffent, en dies fondery
Geleegen verre, van het Y,
En van uw wiegh, den Hoof sehen Haagh,
Besoekende, belust, en graagh.
β ld. p. 74—75.
β ld. p. 51—74. Zie Geschiedenis van de Letteren der Nederlanden V p. 169—71. G. A.
van Es, Poësy van J. Six van Chandelier. Bloemlezing uit zgn dichtwerk met inleiding en
aantekeningen (Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 2, 1953). Nader commentaar van prof.
dr. L. С Michels in Ts. 74 (1956) p. 263—95; 76 (1958) p. 136—37. Voor de ontleningen
aan Horatius: J. Arene in Ts. 78 (1961) p. 114—30.
15
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Om zoo van 't een, en ander dingh.
Te sien des aards veranderingh
En al dat leeven, soet en eel.
Te bootsen, met een braaf penceel
Maar waarom loopt ghe deur Tirool,
En keurt dat mee niet voor uw school.
Om hier, met ink, of loot, of kryt.
Te leesen in den herrefst tyd?
Wat sachmen langs dees langen wegh.
Nu bar, dan groen, weersyds van heg.
Van bergen, meenigh schoon gesteht.
Dat wis veel schilders heeft verplicht?
¡s 't om dat daar d'aaloudheit praalt.
En grootseke nieuwheit op gehaalt
Ten Heemel, met zoo meenigh hof.
En swaar gebouw van konstge stof?
Of zyn (Tuitsichten, op dien boom,
Doorslingert van den Tyberstroom,
Met dal, geberghte, gaarde, en veld.
Alleen weergaaloos daar gesteh.10
Toen Soetens niet was te bewegen deze natuur met pen of krijt te tekenen
en hij alleen maar uitzag naar het Italiaanse landschap rondom Rome, begon
Six zelf met zijn fijne dichterlijke pen heel gedetailleerd vast te leggen wat hij
Ten einde van 't Tiroohche dal.
Ai siet, hoe soet werd ons Bolsaan,
AL· weer wat nieuws, laagh opgedaan,
In 't rype wynveld, tuschen bei
't Geberght, dat weinigh leedigh lei,
Sints dat den Brander booven bleek.
Met sneeuwge kruinen, achterweek.
Hoe ЫаиіеН 't bonte geitjen op.
Om kruidjes, langs 't bedénde top!
Wat runderkleuren eieren 't dal.
Vol echóos, van een waaterval!
Hoe spiegelt sich de son daar in!
Hoe glinstert dat veelverwigh tin
Der glaase pannen rood, en blaauw.
En wit, en groen, en geel, en graauw!
Hoe weerschynt, van zoo meenigh bult
Des stads, de weerhaan fyn verguldt!
« ld. p. 353—54.
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Ai sie, terwyl men naadergaat,
Hoe doolhooft sich de witte straat !
Hier is het kunstigh een vertoogh
Te bootsen, louter diep, en hoogh.11
M a a r . . . toen Six een maand of twee later langs dezelfde route, via Trente
en door Tirol, over de barre sneeuwwegen terugkeerde, had hij spijt deze weg
te hebben gekozen. En in zijn Berouw op de weeromreis van Venecie, Aan
Michiel Soetens Schilder klaagde hij over de ongemakken die deze reis hem
bezorgde en prees hij tegelijk zijn vriend gelukkig in de schone landouwen
rondom Rome:
Waarom keer ik, o 1 irool.
Van de Veneciaansche daaken.
Niet door 't Milaaneesch vermaaken.
Naar dit sneeuw, en beerenschool?
Is dit schraale berghriool.
Waar rivieren mischen, kranken.
Waar de menschen doof geraaken.
Van een Nylval uit den pool:
Is dit boerenland, zoo pryslik,
AL· een ander Itals deel?
Soetens, neen, 't is onbewyslïk.
Loop vry met uw jongh penceel,
Naa fondouwen, niet zoo yslik.
Maar naa Rome, schoon en eel.12
Enkele jaren nadat Six deze avontuurlijke reizen naar Italië maakte, reisde
hij naar Spa, waar hij bij de geneeskrachtige wateren uiteindelijk genezing
hoopte te vinden voor een chronische miltziekte waaraan hij leed. In de maanden van mei tot juli 1656 dat hij daar verbleef, schreef hij zijn zogenaamde
Spagedichten. En het is nu merkwaardig dat deze schrijver, die de zeventiendeeeuwse letterkunde met zulke verrassende landschapsevocaties heeft verrijkt,
in deze gedichten bijna niet aan natuurbeschrijving is toegekomen. In zijn
verzen is hij voortdurend druk over de uitwerking van het water uit de verschillende bronnen en de 'onderaardsche stroomen'. Wanneer hij op de tweede
mei vanaf een heuvel de brand van Aken ziet, geeft hij daar een korte beschrijving van. Verder schrijft hij slechts heel terloops en heel algemeen over
het Ardennenwoud, dat met 'kreupel eiken hout' op de wilde kruinen van de
'bergghelyke duinen' de wolken trotseert. 1S Maar veel verder komt hij niet.

и ld. p. 357—58.
12 ld. p. 44.

is ld. p. 119. Zie: J. Kramer, ]ohan Six van Chandelier (1620—1695) in N. Tg. IX
(1915) p. 25-^». J. G. Frederiks, Joannes Six van Chandelier in: Ts. 3 (1883) p. 227—290.
219

De bronnen van de Ardennen hebben hem van zijn ziekte genezen, maar het
Ardennenlandschap zelf heeft niet veel van zijn geheimen aan hem prijs gegeven. Het zou deze voorlopig nog enkele eeuwen bewaren, om ze dan in volle
rijkdom te openbaren aan het ontvankelijk gemoed van een jonge melancholische dichter, die ze in sonnetten zou meedelen aan zijn Mathilde en iedere
meevoelende Nederlandse lezer.

REYER ANSLO
Toen Six moederziel alleen door Zuid-Frankrijk reisde, vertrok een andere
Amsterdammer, Reyer Ansio, op de laatste augustus 1649 uit diens vaderstad
aan de Amstel naar de Eeuwige Stad aan de Tiber. En toen Six aan de voet
van de Pyreneeën stond, voer Ansio met zijn gezelschap op de twaalfde september door het Bingerloch. In Rome zouden ze elkaar ontmoeten.
Ansio was met Aarnout Hooft, zoon van de Muider drost en Leonora Hellemans op reis gegaan, en uit het reisjournaal dat de jonge Hooft bijhield, valt
precies op te maken welke route zij namen. 1
Op de laatste augustus werd de reis begonnen en diezelfde dag bereikten ze
'Uytrecht met de middagh schuyt'. Op de eerste september ging het eerst nog
even 'пае Leyden met de postpaerden', waar Hooft afscheid nam van zijn ver
loofde Maria van der Hoeve. De volgende dag keerden ze weer terug naar
Utrecht: 'alles met Ansio alleen', aldus het journaal. In Emmerich kregen ze
gezelschap van andere Nederlanders, en met hen huurden ze 'een kar tot Keu
len'. De tiende september voeren ze 'in een aekjen' naar Mainz, dat ze 14 sep
tember bereikten. Op deze tocht — om precies te zijn 'Op de Rijnstroom, den
12. Septemb. 1649. by 't Binger-Logh', zoals Ansio zelf noteert — schreef
Ansio een van zijn gevoeligste verzen, namelijk zijn Afscheyt van Amsterdam.
Hij was op weg naar Rome om daar het jubeljaar te vieren, en misschien
had hij er toen reeds een voorgevoel van, dat hij zijn vaderstad nooit meer zou
terugzien. — Bij de kennismaking met die voor hem zo vreemde bergnatuur
moet er naast bewondering ook heimwee in zijn hart zijn opgekomen. Hij
begint zijn gedicht dan als volgt;
Hier, daer de Ryn met radde watren stroomt
Door bergen hart van steenen, vol geboomt.
Of Wijngaertrancken,
Hier reys ick heen; moer ghy, туп voedstervliet.
Mijn Amstelstroom, al zie ik и hier niet,
1 Uittreksel hiervan is te vinden in Een reisjournaal uit de zeventiende eeuw in: De
Dietsche Warande X (1874), p. 325—36. Ook in Het jaarboekje van Alberdingk Thym
1891, p. 247—49. Het origineel bevindt zich in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek;
het verhaal van de reis naar naar Rome beslaat 237 bladzijden, van f° 22 tot f° 139.
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Ick wil и dancken
Voor al uw gunst, waer van ick roem en boogh. *
De ontmoeting met deze natuur, zo geheel anders dan zijn vaderlandse
landschap, betekende voor hem een twééde afscheid. Want even verder in het
gedicht bekent hij, op de grens van Holland en Utrecht, in de pleisterplaats
Nieuwersluis, reeds met eenzelfde gevoel te hebben gestreden:
En doen ick nu uyt Hollandt in het Sticht
Was
uytgehopen.
Toen keerde іск ту heel twijffient fonghs de brugh
By Nieuwersluis tot driemael toe te rugh
Na Amstels vesten.
Tot dat mijn geest, bevangen met een tocht
3
Tot reyzen, my weer aen het reyzen bracht.
Aarnout Hooft beperkt zich in zijn journaal tot korte, maar nauwkeurige
aantekeningen over logementen en herbergen; slechts een enkele maal geeft
hij een land- en stedenbeschrijving, maar deze valt dan meestal nog schraal
en oppervlakkig uit. Zo reflecteert hij in Venetië nog eens op Duitsland en
de Duitsers, en hij is dan blij, van dat land en volk verlost te zijn : ' 't is evenwel schoon, meestal bergaghtigh, vol dorpen, schoone wijngaerden en steedtjens, eenige gansch onbewoont, meest ten deel verwoest'. Met het volk heeft
hij niet veel op; hij vindt het erg ongecultiveerd en 'seer slaefachtigh: dese
staeltjes heb ik 'er altoos van gesien: dat 3 mans ons van Geulen tot Mentz de
rivier optrokken, dat 3 paerden in die tijdt quaelijk souden gedaen hebben.
De schipper noemde se ook anders niet dan peerden. Van Augsburgh tot
Venetiën toe liep 'er ook een te voet altijdt bij 't paerdt, daer 't de peerden
quaedt genoech hadden, gelijk 'er de boode ook al een onder wegh moest laeten
staen, en eenighe seer swack waeren'. Dan volgt nog een enkele opmerking
van geografische of culinaire aard over de streek: 'Het landt is meest steenachtigh, met kley boven op en steentjes gemenght, vol bosch, en veel veranderingh van hooghten en laeghten. Dat de wijn daer goedt geweest was,
wierden wij eerst gewaer als wij te Veneetjen gekomen waren, daer wij seer
slechte wijn vonden'. 4
Vanaf 4 november komt Anslo's naam niet meer in het journaal voor. Er
zijn in het dagboek aanwijzingen, dat de zuidelijke levenslust de jongemannen
te machtig werd, en daarom heeft Ansio, die met een ander doel naar het
zuiden was getrokken, het waarschijnlijk raadzamer geacht, het gezelschap te
2 R. Ansio, Poezy, (uitgeg. door Joan de Haes) Te Rotterdam 1713 p. 273. Of in Apollos
Harp, A'dam 1658, p. 175.
3 Apollos Harp, p. 175. Editie van De Haes heeft op p. 274 in plaats van 'm het Sticht':
'en het Sticht'.
4
Dietsche Warande, I.e., p. 328.
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verlaten en alleen door te reizen naar Rome. Daar kwam hij half november
5
aan, een paar weken eerder dan de anderen.
Enkele maanden later hoorde Reyer van Six' verblijf in Rome; hij ging
β
hem opzoeken, en dit bezoek 'op 't onvoorsienst' moet Six bijzonder goed
hebben gedaan. Six had Ansio al in Amsterdam gekend en daar diens gedichten
bewonderd; in Rome werd hun vriendschap hechter. Ook verkeerden ze van
tijd tot tijd onder de Nederlandse schilders, die samen hun vermaak zochten
in de Nederlandse Schildersbent. Bovendien trokken ze op met Jonkheer
Matthys vander Merwede van Clootwyk, die sinds 1647 zijn mintriomfen vierde
in bordelen en ze bezong in zijn scabreuze gedichten. Men mag echter wel
aannemen, dat de vrome Six en de degelijke Ansio vaker de gastheren dan de
gezellen van deze avonturiers zijn geweest.
Ansio ging in 1654 officieel over tot de katholieke Kerk en ontving twee
jaar later zelfs de tonsuur en twee lagere orden, later gevolgd door de twee
andere lagere wijdingen en het subdiaconaat. Vanaf 1656 had Ansio met één
van de bentveugels (velen van hen waren met vogelnamen omgedoopt) een
geregeld contact, namelijk met Adriaan vander Kabel, landschapschilder evenals zijn vroegere leermeester Jan van Goyen. 7 En het is aan deze jonge schilder,
dat Ansio twee verdienstelijke gedichten toewijdde, waaruit men zijn visie op
de landschapschilderkunst kan afleiden. Het waren de gedichten Schilderkroon
en Op het Schilderen van Sr. Adriaan vander Kabel.
In het eerste gedicht prijst Ansio vooreerst de schilderkunst boven de dichtkunst. Beide kunsten moeten leren, vermaken en bewegen, zo zegt hij. Maar
de schilderkunst wint het naar zijn mening. Deze spreekt o.a. een internationale
taal:
Hier kan het dicht niet komen by het malen.
Maar legt te laag, 't penseel spreekt alle talen;
Het scherpt door 't oog ons nutte hssen in.
En volgt Natuur, Godts dochter, ryk van zin.
En schept met verf op doeken op paneelen.
Wat zichtbaar is, waar op de geest wil spelen:
Gelyk ah Godt, toen hy dit groot heelal
Eerst schiep uit niet, den menschen te geval.
Begon in ,t ruw voort alles aan te wyzen.
Hier zonk een dal, daar was een berg aan 't ryzen
Hier hndt, hier zee, daar open lucht, daar vuur.
Dat alles is zoo strydig van Natuur. β
S Zie over deze kwestie: H. H. Knippenberg, Reyer Ansio, zyn leven en

werk, diss. A'dam 1913, p. 233—34.
β Six' Poëzy, p. 41.
7 Arn. Houbraken, De groóte Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders
deressen (uitgeg. door P. T. A. Swillens, Maastricht 1943), II p. 184—85.
8
Anslo's Poëzy, p. 159.
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letterkundig

en Schil-

Daarna prijst hij God als de Schepper van de Natuur, die zich voor het oog
van de mens in haar rijkste schakeringen vertoont:
Hoe heeft hy aan dit landtschap zich gequeten.
En 't al op 't rykst gewrocht, en niet vergeten.
Wat tot sieraadt en dienst van 't wonderwerk
Vereischt wordt in het voorgeschreven perk?
Zoo hebben wy het opperste vermogen,
Gelyk aL· in een schildery, voor oogen.
Ja zoo veel slag van dieren, tam of wildt.
Geschubde schaar, of vlug gevedert gildt.
Hoe schoon wist Godt den hemel te versieren
Met zon en maan en mindre
flonkervieren?
Men ziet een kracht, zo vreemt, zo wonderbaar,
Alleenlyk niet in elk saizoen van 't jaar.
Maar alle daag Natuur haar kunst gebruiken.
Wanneer de nacht nu is aan 't onderduiken.
Als zy het wit en zwart in een vermengt.
Eer zy het licht heel klaar te voorschyn brengt.
Tot dat in 't velt, met hemeUblaau bestreken.
Het daghlicht meer en meer nu door komt breken,
AL· zy de lucht in 't helder aangezicht
Met stralen goudt en purperverf verlicht.
Wat staat het schoon en heerlyk in het pralen.
Wanneer de zon uitschïldert met haar strafen
Een' regenboog, en maalt of sterk of ffoau.
Dat zonneroot, en zeegroen met het blaau?
Wat mondt is 't, die zich niet zal kleener maken?
Wat voorhooft moet niet vol van kreuken raken.
Verbleekt van schrik? wat winkbraau zal geen' boog
Aan wederzy ook spannen boven 't oog,
AL· hy Natuur op 't aardigst ziet braveren.
Met een lievrei van geschakeerde veren,
In papegai of in een fenixkuij,
In paauwestaart of ha^andt
van een duif?
Zoo weet de kracht van 't vlug penseel te malen.
Waar by geen kunst noch kunstenaar kan halen,
Hoe fraai hy sich op zyne kunst verstaat,
In 't diepen en in 't hoogen op zyn maat,
AL· hy zyn verf weet lieflyk te verdryven.
En 't sterkste voor en 't flaaust laat achterblyven.
Op dat het al blyk' kunstig
uitgewrocht.
Zoo wel geschikt, en op zyn plaats gebrogt. 9
β ld. p. 159—60.
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• Hij besluit deze passage dan met:
Maar nu ik weet, dat ik met schilderdichten
Dees kunst meer zou verduistren dan verlichten.
Zoo wil ik maar verhalen, hoe alom
1 0
Zy werdt gevierd by het aloudendom . . .
In de hier gegeven passages komen zoveel verzen, uitdrukkingen en woorden
voor, die men precies zo terugvindt in de natuurbeschrijvingen uit het derde
Boek van Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, dat er van ont
lening sprake moet zijn. In het werk van Vondel vindt men God geprezen in
Zijn werken: daarvoor gaf de dichter in het begin van het derde Boek een
vergelijking en schiep hij later het heerlijke landschap dat door zoveel Hol
landse accenten is gekenmerkt. Vondel prees het landschap als een kunstwerk
van de door God geschapen Natuur, Ansio bezong het als een direct kunstwerk
van God. Maar overigens zijn de betreffende verzen bijna letterlijk gelijk.
Vondel dichtte bijvoorbeeld:
O lantschap, daer natuur zich zelf aen heeft gequelen.
En elck om 't ryckst volwrocht, voltrocken, niets vergeeten.

n

Ansio schreef:
Hoe heeft hy aan dit landtschap zich gequelen.
En 't al op 't ryckst gewrocht, en niet vergeten.
Vondel gaf vervolgens een landschaptekening met zijn bekende 'hier', 'daar'
en 'elders'. 1 2 Ansio stelde zich tevreden met een samenvattende 'schildery' met
allerlei slag van dieren, maar de plaatsbepalende woorden had hij al even
tevoren gebruikt in zijn beschrijving van de reeds geschapen maar nog onge
ordende schepping. Ansio weidde als leerling van de zonneschilder Hooft uit
over de lichteffecten bij zonsop- en zonsondergang, waarbij hij sprak van
'goudt en purperverf in de morgenlucht; bij Vondel vertoonden zich 'purpergloet, en goudt' aan de avondhemel. 13 Vondel zag een regenboog van kleuren
pralen 'in paeu, en papegaey, en fenixveeren'; u Ansio sprak eerst over de
regenboog en los daarvan over de kleuren van genoemde vogels, waaraan hij
de glans in de hals van de duif nog toevoegde. Vondel sloeg zich van ver
13
wondering voor het 'voorhooft', terwijl Ansio bij het zien van al de schoon
heid in de natuur het voorhoofd fronste van verwondering.

>o ld. p. 161.
И Bespiegelingen, Boek III w. 385—86.
12 ld. III vv. 390—95; 406—09.
is ld. III v. 4.
ι* ld. III v. 316.
15 ld. III v. 380.
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Vondel schreef vervolgens:
Apelles volghi natuur met kunst na, in het diepen
En hoogen op zijn moet. hy starooght, en verdrijft
Zijn verwen
liefelijck.le
Ansio:

Hoe fraai hy zich op zyne kunst verstaat,
In 't diepen en in 't hoogen op zyn maat,
AL· hy zyn verf weet lieflyk te verdryven.

En tenslotte prees Vondel God als de grote 'ordmeerder', Die 'elck zoo wel
geschickt, en op zijn plaets gebroght' heeft, " terwijl Ansio het penseel prees,
dat alles heeft 'zoo wel geschikt, en op zyn plaats gebrogt'.
Wanneer men hier over plagiaat spreekt, moet men wel bedenken, dat de
zeventiende-eeuwer daarover geheel andere opvattingen had dan de mens van
tegenwoordig. Wat men mooi of aardig vond, nam men zonder bezwaar van
elkaar over, en een dichter vond het een eer wanneer hij iets uit eigen werk
in andermans gedichten terugvond. In de ontlening zelf schuilt dan ook niets
bijzonders, maar wel blijft de vraag interessant, wie aan wie ontleende. Zo
ook hier.
Het antwoord op de vraag wie van beide dichters ontleende, hangt vanzelfsprekend innig samen met de vraag wie van beiden het eerste schreef. Nu heeft
men gemeend te kunnen aantonen, dat Anslo's Sckilderkroon omstreeks 1656
werd geschreven. 18 Men heeft aan 1656 gedacht, vooreerst omdat Alexander VII — wiens werk Philomati labores juveniles in 1656 verscheen — in het
gedicht in de tegenwoordige tijd wordt geprezen als iemand die 'In poëzy ons
meer vermaakt en sticht. Dan Flakkus lier en Maroos heldendicht', en vervolgens omdat Ansio zijn vriend Vander Kabel reeds omstreeks 1656 ontmoette.
Indien deze mening juist is, moet men wel veronderstellen dat Vondel, wiens
werk pas in 1662 verscheen, aan Ansio ontleende. Toch is dit heel onwaarschijnlijk. Immers: Alexanders pontificaat duurde tot 1667 en daarom kón
Ansio tot dat jaar in de tegenwoordige tijd over hem schrijven, vervolgens
verbleef Vander Kabel pas zéker sinds 1660 in Rome, 1 9 en bovendien werd
Anslo's gedicht pas in 1713 voor het eerst gedrukt. 20 Wil men nu toch vasthouden aan 1656, dan moet men veronderstellen dat Ansio zijn handschrift aan
Vondel heeft toegestuurd, hetgeen niet waarschijnlijk is. Daarom mag men aannemen dat Ansio niet in 1656 maar tussen 1662 en 1667 zijn Sckilderkroon
heeft geschreven en dat hij aan Vondel ontleende. Dan blijkt tevens, dat Vondels

ie
17
ie
1»
20

ld.
ld.
H.
ld.
ld.

III vv. 398—400.
III v. 388.
H. Knippenberg, o.e., p. 286.
p. 283—84.
p. 284.
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Bespiegelingen al gauw na hun verschijnen Rome hebben bereikt en daar
grondig in studie zijn genomen door de theologant Ansio, die op 18 september
1666 subdiaken werd gewijd.
Wanneer Ansio tenslotte in zijn gedicht Op het Schilderen van Sr. Adriaan
vander Kabel over de schilderkunst en de poëzie handelt, spreekt hij van twee
verknochtelingen, een gedachte die parallel loopt met een uitspraak uit de
Schilderkroon, waarin wordt gezegd dat de Natuur deze beide kunsten 't'eener
dragt' gebaard heeft. Voordat hij dan het bijzonder talent van zijn schildervriend bespreekt, wijst hij erop, dat iedere schilder een speciale aanleg heeft:
de een munt uit in het schilderen van figuren, een ander 'in een landschap
heerlyck te stofferen', een derde in het schilderen van bloemen en fruit, en
een vierde 'als hy de zee beschildert met haar schepen'. Bij Vander Kabel, zo
zegt hij dan, komt ieder genre even gemakkelijk uit de verf: landschappen,
stillevens en vergezichten. Het is voor hem allemaal even vanzelfsprekend:
Zyn landtschappen het keurigst oog bedriegen.
Wanneer men in 't verschiet
Veel mylen verre ziet.
Maalt hy het vier, 't is of de vonken vliegen.
Maalt hy de lucht, de vlooke wolken dryven;
Een' waterval, die stort.
Daar 't schuim van silver wordt.
Waar door 't penseel altoos geëert zal blyven.
Maalt hy het fruit, men wenscht het af te plukken;
Gevögelt, of gebloemt,
't Verdient te zyn geroemt;
Zoo geestig weet hy alles uit te drukken.
Wil hy de zee ook schildren met haar baren.
Daar schepen vol gelaân,
Om winst te weiden gaan;
De zee gaat hol, de vloot schynl voort te varen.

21 Anslo'e Poèzy, p. 169—70.
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D. DICHTERS TUSSEN 1650 EN 1670

JEREMÍAS DE DECKER
Blijkens verschillende gedichten heeft de Amsterdamse kruidenier Jeremías
de Decker zich nooit veel tijd gegund voor een wandeling buiten de stadswallen.
Hoezeer zijn natuurgevoelig hart evenwel verlangde naar de bevrijdende ruimten
van het open veld en de groene weiden onder een blauwe lentehemel, blijkt uit
een lied dat hij in het voorjaar van 1656 dichtte.
Lente-Lied
Nu zich de Hemel open doet
Met schooner lucht en zogier dagen,
En 't aerdryk voor zoo felle vfogen
Een minnend aenzigt bied zoo zoet:
Nu 't ligt, gehuist ontrent den Stier,
Zoo blye dagen brengt te voren.
Gerekt, gematigt naer behoren
Met winter-koude en zomer-vier:
Nu 't aerdryk zynen schood ontsluit;
Nu huwe hette en koele droppen
Ontspringen doen de frisse knoppen.
En trecken geest ten wortel uit:
Nu lieffelyk in veld en bosch
Zig opdoen met zoo versehe roken
Hier 't eerste groen nauw half ontloken,
Daer zuiver wit, gins aerdig blos:
Nu 't schouw gevögelt wel gemoed
Den nieuwen tyd met vrolyk quelen.
Met mengelzang van duizend kelen
Onthaelt, bezegent en begroet:
Nu 't vee den muffen stal verlaet.
En springt langs de opgedroogde landen;
Nu kalf en кое met grage tanden
In 't nieuwe gras te bruiloft gaet:
O die nu ook in ope logt
Van dienst en engen dwang ontshgen.
Langs tuin, hngs duin en dorenhagen
Eens 't vrye veld betreden mögt!
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Hoe zoude ik by dees' lente-zon
Myn greetig ooge spelen leiden
Door blaeuwen hemel, groene weiden.
Door berg en dal, door beek en bron.
Zoo Ыу, zoo breed een uilgezicht
Zou my met keeter zang-lust treffen.
Zou myn gedachten bet verheffen
En myn gedachten myn gedicht.
Een geest, genegen t'onderstaen
Een werck, dat eeuwen mag verduuren.
Wilt niet beknelt zyn tusschen muuren.
Wil breed en ruimschoots weien gaen.
Wil met een onbelemmert oog
Door Aerde, Zee en Hemel zweven:
't Genot eens voorwerps zoo verheven
Verheft zyn geesten hemelhoog.
Treckt zyn' gedachten uit het slyk
Doet zyn' gedigten kragt ontfangen;
En maekt zyn' schoone maatgezangen
De schoonheid hunner stof gelyk.
Is 't wonder
By de aerde
Ons huisdak
Myn' voeten

dat myn rym als mat
kruipt, nadien myne oogen
паи passeren mogen,
noit den wal der stad? 1

Dit lied is het zuiverste natuurgedicht en tevens de zuiverste openbaring
van De Deckers natuurgevoel. In een telkens herhaald 'Nu' schildert hij —
misschien met een lenteschets van Spiegel voor ogen — de heerlijkheden van
de ontluikende lentenatuur en uit hij zijn blij verlangen om met een gretig en
onbelemmerd oog hemel en aarde te meten, om tenslotte te berusten met een
stille klacht, dat zijn ogen die ruimten nooit zullen aanschouwen.
Buiten deze zang heeft De Decker weinig proeven van natuurpoëzie geleverd,
en waar hij het deed, greep hij nog terug op andere auteurs. Zijn omschrijvingen van de zee met 'Amphitritsche velden', 'Amphitrytsche paden' en 'het
hobbelende zout' heeft hij aan Du Bartas of de Klassieken ontleend. 2 Hij ont-

1 Alle de Rym-Oefjeningen van Jeremías de Decker, Te Amsterdam, 1726 (twee delen
in een band, uitgeg. door M. Brouërius van Nidek) I p. 344—45. Op deze niet onberispelijke uitgave is kritiek geleverd door K. H. de Raaf in Л'. Tg. VI (1912), p. 80 en door
J. Karsemeyer, De dichter Jeremías de Decker, diss. A'dam (V.U.) 1934, p. 339—42.
2 Ed cit. I p. 115, 138, 135. In Sophocles' Oidipous Tyrannos, l e parodos, 3e strofe
(v. 195): het groot ЬпИч егІгек van Amphitrite; Ilias I, 312: vochtige paden.
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leende ook aan Scaliger en bewerkte zelfs twee van diens Latijnse mystieke
gedichten, twee zangen waarin de natuur in dienst wordt gesteld van de naar
God verlangende ziel.
In Jesus oen de gelovige ziele roept Jezus de zuivere ziel op. Hij wil, als de
Bruidegom in het Hooglied, met haar in het geestelijk lentelandschap samenzijn, waar de ziel in haar verlangen naar de Bruidegom schoner is dan de
dageraad, morgenster of middagzon:
De schoone Aurore en steeg noit schooner uit de baren;
Met perrelrycker licht
Is noit de morgenster den oceaen ontvaren:
Noit zag men 't aengezicht
Der zon in schooner goud op vollen middag gloeien:
AL· gloeit, ah blinckt en blaekt
Een' kuische ziel... 3
Het tweede gedicht. De tot God wakende Ziele, opent met het oproepen van
een transparante stille nachtelijke sterrenhemel. Tegenover de rust van deze
onmetelijke ruimte staat de onrust van de naar God hijgende mensenziel
getekend: een spanning die zich treffend uitdrukt in de ritmische tegenstelling
van korte en lange verzen. Het lied begint met deze fraaie regels vol kosmische
De gramme zee ligt stil en ah van vaek verkraght;
Met vlerken houd de nacht
De fackelen bezet.
Die 't blaeu doorwandelen der lucht met stillen tred.
AU. wat zich hier om heg op 't drooge íara¿ onthoud.
All wat 'er leeft in 't zout.
All wat de locht doorzwiert,
Ververscht met vochten slaep zyn geesten, rust en viert.
Moer ick, och armen! ick en werd geen rust gewaer.4
Uit zulke verzen blijkt, dat bij deze dichter een zo verklaarbaar gebrek
aan reële landschapsvisie rijkelijk werd gecompenseerd door een innig gevoel
voor stille landschapsstemming. En juist dit gevoel voor natuurstemming was
in de zeventiende-eeuwse poëzie veel zeldzamer dan de visie. Doorgaans waren
de dichters in hun natuurverzen immers druk met het beschouwen van menselijke activiteit in een natuur vol details.

s Id. I p. 319.
* ld. I p. 322. Zie Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden V p. 282.
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Het natuurgevoel van De Decker kwam niet in contact met de werkelijke
natuur. Daarom kon het zich niet verruimen of vernieuwen. Het m o e s t wel
terugvallen op het geschreven landschap in zijn boeken.
Zo kent bijvoorbeeld de natuur in zijn gedicht Morgenstond geen zelfstandig
bestaan, maar is ze slechts aanleiding zonder doel te worden. Het begin is een
levendige beschrijving van een frisse morgen waarin iedereen zich naar zijn
dagelijkse arbeid spoedt; dan volgt een abstracte bespiegeling over de tijd, die
krachtig 'voort rukt' en de jaren heen doet snellen. 5
Ook in verschillende andere morgenbeschrijvingen, die in de afdeling Punt
dichten te vinden zijn, komt de dichter niet boven de conventionele schabionen
uit. Dan bespreidt Aurora met haar 'purpren roosen-glans en gloeyenden
Saffraen' de hemel, dan verdwijnen de sterren, rijst de zon op uit zee en ont
waken de mensen.
En het lentelandschap uit het gedicht Op den geboortedag van cene, onder
de name Chariclea is het traditionele verliefde landschap van Hooft en van
zoveel dichters na hem:
Vind, туп' vriendinne, vind eens goed
Te doen als all de weereld doet:
Let op den aerd van all de Dieren,
Die of door lugt of water zwieren.
Wanneer de wilde vogel zingt.
Het woeste woud-gedierte springt.
Het visken huppelt op zyn' vinnen.
Dan noopt hen zoete lust tot minnen.
Zie boomen, bloemen, kruiden aen.
Door minnen moet 'et aU bestaen:
Ja Hemel, aerde en alF hunn' deelen
β
Doen niet als kussen, niet ah teelen.
Geheel volgens de mode van de tijd is de emblematische behandeling van de
seizoenen in de vierregelige strofen van Op zekere Afbeeldinge der Vier Jaer·
getyden (1657). De renaissancemode spreekt er uit de namen van de tekens
uit de dierenriem en uit de personificaties der seizoenen. De Lente ('lek
Lente koom...') komt de beemd met bloemen dekken en veld en kale bomen
kleden; de Zomer heeft zijn schoft met korenschoven beladen en maait en
hooit en oogst tot de adem hem begeeft; de Herfst bedekt de tafel met mispelen,
7
druiven en noten ; de Winter zit in een rok van bont bij de warme haard.
Minder conventioneel is de dichter tenslotte in een korte beschrijving van
5 Ed. cit. I p. 346-48.
β Id. II p. 241-42.
7 Id. II p. 188—89.
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een regenboog. In enkele zwierige verzen plaatst hij de kleurenboog aan het
firmament:
Wanneer de wester-zon recht tegen <Fоовіет-і оЫкеп
Hoer' breede stralen schiet, stelt zy in 't oost den volken
Dien paers-groen rooden Boog, die Iris, voor 't gezicht,
8
Geteelt uit vier en vocht, uit duisternis en licht.
De dichter was in deze schildering reëel. Hij kon hier ook minder steunen
op literair erfgoed.
Tenslotte mogen we nog wijzen op De Deckers belangstelling voor het landschap van Rembrandt. In een sonnet op het schilderij, waarop de verrezen
Christus verschijnt aan Maria Magdalena, schrijft hij onder de titel 'Micat
De graf rots na de kunst hoog in de lucht geleyd *
En rijk van schaduwen, geeft oog en majesteit
Aen air de rest van 't werck. 9
— Over het algemeen correspondeert het landschapsbeeld van Jeremías de
Decker met zijn klacht, dat zijn voeten de wal der stad nooit en zijn ogen het
huisdak nauwelijks passeren mochten. Desondanks was het natuurgevoel hem
niet vreemd: het lentelied en de gevoelige behandeling van de nacht getuigen
ervan. Hier leende hij waarschijnlijk van Spiegel en bewerkte hij Scaliger,
maar dit neemt niet weg, dat de natuurpoëzie in deze gedichten van hemzelf
was. In zijn andere natuurverzen was hij de weinig originele modedichter.
Maar ondanks zijn liefde voor Huygens en Cats heeft hij ook die gedichten
tamelijk vrij weten te houden van moralisaties.

JOACHIM OUDAEN
Joachim Oudaen werd als zoon van de nobele leider der Rijnsburgse colle·
gianten geboren in Rijnsburg, het 'al-oude landvlek, welke de Ryn En 't
Roomsch gesticht den tytel gaven'. 1
Op de plaatselijke lees- en schrijfschool kwam reeds het bijzonder talent van
deze bakkerszoon aan het licht; daarom verwonderde het niemand, toen hij,
ongeveer twaalf jaar oud, in 1640 naar de Latijnse School van het naburige
Leiden ging: 'gaende dagelyx te voet van Rynsburgh naer Leiden, en van daer
op zynen tydt naer Rynsburgh te rug keerende', zoals zijn biograaf David van
Hoogstraten over hem aantekende. 2
Misschien heeft de rector Theodorus Schrevelius, die zelf een groot liefhebber
β ld. II p. 146.

• ld. II p. 85; * geleyd: partie, van leyden = voeren, ducere.
1 Joachim Oudaans Poêzy. Te Amsteldam, 1712 (in drie delen), deel III p. 39: Aan myn
geboorte-plaats Rynsburg (1672).
S ld. deel III p. 14 in: Het leven van Joachim Oudaen, door David van Hoogstraten.
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van de schilderkunst was, Oudaen de ogen geopend voor deze kunst. In 1646
toonde de achttienjarige leerling er in ieder geval een bijzondere belangstelling
voor, toen hij een zeventiental gedichten vervaardigde op schilderijen, tekenin
gen en borduurwerk, door hem bewonderd ten huize van Johanna van der
Burgh.
Deze jeugdgedichten waren Oudaens dichterlijke entree en hij toonde daarin
een bijzondere belangstelling voor natuur en landschap, daar 'kunstig met
penseel en stift getroffen'. 3 Hij beschreef vier eigenlijke landschappen (een
tekening en drie schilderijen), en het is opvallend, dat Oudaens belangstelling
daarbij niet uitging naar landschappen van het arcadische genre, maar naar
de werkelijkheid van het Hollandse landschap. Het waren namelijk stuk voor
stuk watergezichten met bootjes.
Alleen op de tekening was het mooi weer: de zon scheen er en een zacht
windje dreef een speeljachtje voort:
Geen regen voelt men plassen.
Geen buy en roert den grond.
Het wintge waeit van passen
En houdt het seiltge ront:
't Gaet пае belieft
Dubbelt ondieft;
De son natuurlyk bhkert.
De jonge vragt,
In 't vrolyk jagt
Sig in de warmte bakert.
Op de drie schilderijen hadden de bootjes echter met zwaar weer te kampen.
En bij het zien van een 'Onweer', geschilderd door Porcellis, leefde de dichter
zich helemaal in de situatie in; de stromen gingen hol, de schippers zwoegden
en werden bedolven onder de waterbaren; deze sloegen over het schip heen
en vielen in 'knikker-droppen' op het dek; de regenbuien sloegen neer uit de
aandrijvende wolken. Maar de schilder — daarvoor prijst Oudaen hem — was
voor dit noodweer niet gevlucht. Hij wilde de werkelijkheid ervan scherp
observeren om deze te schilderen zoals ze was:
Porcellis desgelyks en kruipt niet in 't voor-onder.
Moer siet (spyt water-draf, spyt regen, hagel, donder)
Den storrem rustig in, dienge in gedagte prent.
Om levend na te gaen dit woedend element.
Een landschap 'Slagregen en Regenboog' van de schilder Neun bracht
Oudaen niet tot de beschrijving van dat schilderij, maar ontlokte hem een

S ld. deel II p. 115—38; J. Melles, Joachim Oudaan, Utrecht 1958, p. 29—30, 35—36.
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aardige fantasie over de weersomstandigheden waarin de schilder was verzeild
geraakt toen hij zich eens in de openlucht had neergezet om te schilderen.
Oudaen zag op het doek een verre regenboog, een zware lucht en een dichte
slagregen boven en om een bootje met twee krampachtige roeiers. Dit alles zal
hem hebben herinnerd aan zo'n zelfde noodweer, dat hem waarschijnlijk vaak
genoeg op de weg tussen Leiden en Rijnsburg, in de polder tegenover Rijnvliet,
was overvallen. Wat hij toen in de polder had beleefd, zal hij op het schilderij
hebben zien uitgebeeld, nl. de geladen donkere atmosfeer die vlak voor een
zware regenbui over een landschap kan hangen:
Neun, die gare landschap teikent, geeft sig naer het open velt:
Strak siet hy de Son егЫеікеп, en de soete lugt ontstelt:
Strak siet hy de wolken klimmen (voor-spook van een sware buy) :
Met soo voelt hy drop op dropje: (dreiging van een regen-ruy)
Somtyts geeft de Son een blikje, тает soo Ыеік en waterig,
Datse effe schynt te komen oen den bruinen waterdrig;
't Mosje geeft sig in, de swalu (aen het gieren) uit het nest.
Wat die beesjes profeteren, weet hy, die 't beproefde, best:
Met keert Neun het hooft ten noorde; daer siet hy een regenboog:
O! dit Noachs teiken (seyt hy) aen den hemel, tot vertoog.
Dat de aerde door hel water noit vereffent leggen sal,
Waerschuwt nu, dat wy ons hoeden voor de wind-en-regen-val.
't Woordt is naulyx uit de lippen, of den dikken regen stort.
Even o/s' uit Keulsche goten, met gewelt gedreven wort:
Hy begeeft zig onder 't dikste van een digten
popelboom.
Met soo koomt een schuitgen roeien voor hem henen in de stroom,
Hy siet bey de roeiers kletsen, wat sy mogen, in het nat:
Even of m'er niewe armen, om een deuil gegeven had1;
Dat is! (segt hy) dat is trekken! by gansch ligters, dat is spo'en!
Maer wat stae ik hier en trantel, waerom sal ik 't ook niet doen?
Hier met pakte hy syn spillen, trok de mantel om syn neus,
Ider stapje, dat hy stapte, scheen een stapje van een reus;
Neun is hier geen noen, neen seker: beste makker wel hoe is 't?
Wel hoe renje! meenje, datje nog een lyf hebt in de kist?
Dus soo raekt hy tuis, bedropen, wel-deur-weekt, begaed, en nat;
Dat hy lykt een lobbes, sonder staert, of een verdronke kat:
Dese reis onthout hy beter, dan de stand, van land, en beemt.
En, op dat se iets te sta koom; hy pinceel en verruw neemt.
En hy moeit zyn wedervaren, hoe hem wind en regen slaet,
Hoe hy kan syn kootjes reppen% even als 't hier voor U staet. *

4 Ed. cit. II p. 129—30.
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Een zelfde atmosferische werking van het door wolken gezeefde zonlicht zag
de dichter in een schilderij 'Op een Storm'. Maar bij het zien van dit stuk ging
de dichter niet vrolijk aan het fantaseren, maar sloeg hem — zo stelt hij het
voor — de schrik om het hart:
Het bloot gesigt,
Schynt, in den storm (soo levend is de kunst)
Ons ook te wikkelen;
Het drabbig ligt.
Der dik-bewolkte son, gesaeidt op 't dunst',
Schynt ons te prikkelen.
Met innerlyken anxt, en harte-wee;
Bedaer! bedaer! bedaer onstuime zee!
Of uw' verbolgentheden rukken mee'
't Gevoel,
Door 't koel
Gewoel.
Daer ploft de hulk
(Begruist van moerig nat, en driftig sandt)
Diep in den afgront:
Geen dobber kulk
En rees soo ligt, door starke wint, van 't landt,
AL· hy uit 't graf stont:
Wyl 't heir der woede winden samen-brult
Dus raekt het schip ligt op een stenen bult.
En stoot en barst oen spaenders, nu vervult
Van wolk'
Dan kolk.
Steeds volk. î
De zeventiende-eeuwse literatuur kent talrijke schilderijbeschrijvingen, maar
het zijn meestal óf jubelende verheerlijkingen van arcadische tafereeltjes óf
verklarende verhandelingen over docerende historiestukken. Voor het geschilderde Hollandse landschap met zijn eigen atmosfeer konden de dichters zelden
waardering opbrengen. Oudaen echter, zelf in het Hollandse landschap geboren en opgegroeid, kende het Hollandse land en proefde daarom de atmosfeer en stemming van dergelijke schilderstukken. Met zijn schilderijgedichten
stond hij als het ware naast de schilders, schilderend in het Hollandse landschap. In hem begroeten we dan ook weer een van die zeldzame traits d'union
tussen de schrijvers en de schilders van de Hollandse landschapswerkelijkheid.
Hij heeft — zij het via de schilderkunst — in de literatuur op een bescheiden
5 ld. II p. 134—35.
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wijze meegewerkt aan de ontdekking van de verbeeldingsregels voor het literair
evoceren van minder aangename weersomstandigheden.
Zijn bijzonder talent voor natuurschildering toonde de dichter een jaar of
vier later nog eens in zijn lofdichten De hof-stad Rozendaal en Hof-zang over
β
de hofstede aan 't Spare.
In de beginverzen van zijn lofzang op Rozendaal (1650) zegt Oudaen —
evenals Johan van Heemskerck eens in Leiden —- dat zijn geest van het voort
durend studeren 'verduft' was en 'was als bedwelmt, door 't eng begryp des
Stads, Van huizen en gehuchten'. Voor een korte tijd wil hij zijn boeken en
papieren aan de kant leggen en in het vrije land eens ruim gaan ademhalen
onder een stralende meizon. Daarvoor trekt hij naar het 'luchtige' Rozendaal,
'waar zich Cys, en Kneu en Nachtegaal, Voor dauw voor dag doen hooren,
En yders geest uitlokken door de ooren'. Daar, onder Lisse, genoot ook de
welgestelde Amsterdammer Lucas Bruining, geheel bevrijd van het druk ge
woel der hoofdstad, van tijd tot tijd van zijn fraaie hofstede:
Hier leeft uw geest, ô Bruining,
Ну haalt zich op door wandeling en tuining; ...
Of trekt uw lust na blaan.
Of loover-schaauw, hy zoekt een ipe-laan.
Of dreef van elze-slieten,
Daar klaar en zacht een vliet je langs komt vlieten:
Of zoo hy ruimer kil
En wyder rak van kille wat'ren wil.
De Rozendaahe tinnen
Geleiden 't oog , daar 't naauwlyks eind kan vinnen;
Wanneer het stil en koel
Beschouwen kan dat worstelend gewoel.
Dat tuimelen, dat tobb'len.
Dat waterslaan, dat schokken, klotzen, hobb'len,
Wen woelt, op 't wind-geblas,
In Hottands hert de grootste water-plas. 7
Men kon van het huis, dat de zestiende-eeuwse bouwtrant vertoonde en van
torens was voorzien, inderdaad zijn blik in de omtrek laten weiden. Naar het
oosten had men een uitzicht tot op het wijde Haarlemmermeer, en in de andere
richtingen keek men over klei- en geestgronden met vruchtbare tarwevelden
en veerijke weiden tot op de duinen. Stil en voornaam moet Rozendaal er
hebben uitgezien, en Oudaen mocht dan ook veilig vragen : 'doorluchtig Rozen
daal Wien zoud gy niet bekoren!' 8
β ld. II p. 141—47.
7 ld. Π p. 144-^6.
β Zie Amslerdamsch Jaarboekje 1900, p. 141—42. Een afbeelding van Rozendaal ie te
vinden in A. Rademakers Rhynlands fraaiste gezichten T'Àmntprdam 1732.
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Minder ruimtelijk gevoel, maar nog meer beeldend vermogen en neiging tot
natuurschildering spreekt uit het gedicht op Spaarnehof of Sparewijk, het lommerrijke landgoed van Geerard Bas, de ijverig tuinierende 'queekb're Bas,
nooit in dien bouw vermoeid'. De dichter voelt zich daar geïnspireerd: 'Myn
Geest word vlug, ik voel myn bloed al laau.' Hij hoort er de vogels in het loof
der ooftpriëlen zingen, en in de loverschaduw gezeten, wil hij ze met een eigen
boomgaarddeuntje begeleiden. Maar . . . in 'dien vruchtb'ren Hof moet ook
worden gewerkt. En hij ziet er de gelukkige bezitter het hele jaar door bezig.
Voor een blik op de ruimere landschapomgeving heeft hij nauwelijks tijd, zo
druk is hij met zijn omheinde tuin:
Gy scheert, of vlecht de lentsche dooren-haag.
Wanneer ze hier te hoog, of daar te laag
Schynt uit te loopen.
Die van de bWen een' groenen mantel weeft.
En dan de bloem, waar uit een Nardus zweeft
De paden deur, en dan de scheutjes geeft.
En dan de joopen.
Gy snoeit den boom daar hy te verre ging;
Of spykert, op, den buigb'ren
wyngaardkring;
Of metst om hoog een app'le-manteling.
Ah met een truffel:
Een pannedak verstrekt hier blad op blad;
Dan wied gy, uit de bedden en 't rabat.
Het onkruid; of gy raauwt het wandelpad
Met Mouw en schuffel
Maar onderwyl bemerkt gy hoe uw werk
Gevorderd staat, Gods zege dauwt in 't
perk...
Hier tus sehen staan de bedden overdekt
Met bloemen, schoon gekarteld en gevlekt,
<Γ'Anemona, die naar het purper trekt.
De vfomde Tulpen,
De Kroon, de Krook, de Rooz', den Hiacinth,
Den Fritelaar, of wat men schoonder vind.
Door Godes gunst, en 's menschen onderwind.
Uit d'aard gehulpen.
De seizoenen — zo gaat de dichter dan verder — volgen elkaar op en brengen
ieder hun eigen werk mee. Het aankomende voorjaar is de tijd van scheren,
snoeien en binden; de lente de tijd van rijke bloemenweelde; de zomer brengt
de zorg mee voor bessen, kersen, krieken en moerbeien. En in de herfst is de
'boogerdman' dapper in de weer 'in zulk een ommering Van duizend Boomen',
waar appels, peren en mispels rijpen en okker· en hazelnoten vallen:
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Hier vind gy werk, zoo hng de Winter-vorst
Het aardryk met geen fiai en overschorst.
Noch 't water bakt in eene gfoze-korst.
Noch boom doet sterven
Drie maanden lang; maar ah die aan komt tre'en
Gevalt и bet de Pronkstee aller Sie'en;
Vertrekt hy weer, dan kunt gy, ah voorheen.
De Stad wel derven.
Welke rijke beloften voor natuurschildering hielden deze verzen van de nog
zo jonge dichter i n ! En wat zou hij in dit genre nog hebben gepresteerd, als
hij zijn vurigbegeerde reis naar Rome had mogen maken en in een wijde wereld
zijn geest had kunnen verruimen ! M a a r . . . tegen dat goddeloos voornemen
heeft het vrome collegiantengezin zich met hand en tand verzet. Zijn biograaf
deelt in enkele woorden mee, hoe zijn familieleden een traditionele oplossing
vonden: 'Zy braken zyn opzet, helpende hem in 't Jaar 1656 aan het huwelyk
9
van Ewoutje Stout.' En in plaats van naar Rome te reizen verhuisde hij met
zijn vrouw naar Rotterdam, waar hij door zijn schoonvader werd ingewijd in
de geheimen van het plateelbakkersvak.
Daar heeft hij zich nauwelijks meer laten verleiden tot poëtische natuurbeschrijving. Het bloesemend dichttalent, dat zo'n gracieus spel had gespeeld
met de natuur, werd spoedig overwoekerd door een steeds hoger reikende
theologische en politieke belangstelling. Drang naar christelijke vrijheid maakte
van hem een polemiserend en strijdend dichter, die bezeten was van godsdienstige en staatkundige idealen en ideeën. 1 0 Aan directe natuurschildering is hij
op latere leeftijd nauwelijks meer toe gekomen. Hij werd een gelegenheidsdichter
en zong conventionele huwelijkszangen met traditionele inleidende natuurtafereeltjes. Er was geen groene bruiloft in zijn kennissenkring of hij zorgde voor
een geschreven lente. Daarin werd dan alles, 'wat adem schept' tot telen en
tot kussen Getokkelt en getergt', en daarin wilden zwanen, mussen, ringelduiven
en schelle nachtegalen 'niet meer zonder gade een eenzaam leven leiden'. n
Oudaen schijnt in latere jaren van verdieping en geestelijke rijping het uitwendige landschap naar zijn innerlijk te hebben overgebracht, waar hij het
tot een geestelijk landschap transformeerde.
In een gedicht voor een gouden bruiloft in 1674 bezong hij de levensavond
van twee oudjes. Die avond zag hij overglansd door het zachte licht van de
dalende levenszon:

« Poëzy III p. 24.
ie J. Melles, o.e., p. 177—78.
и Poëzy II p. 328—33 (1662).
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Maar ach! hoe snelt de tyd! hoe is die glans verdwenen!
Of schynt 'er iets van 't licht dat voormaals heeft geschenen.
Dat 's aL· de flikk'ring van een flauwen avondstraal,
In 'i blozen langs de kim, wanneer de Zorane daoT,
En noch de glans behoud van 't aangename wezen.
En de eerste lieflykheid, waar metse was gerezen:
't Gebeurt ook dat somwyl de frisse Morgenstond
In koelte 't Aardryk kust met haar saffranen mond.
Die 's middags gloeijende van meerder vuur, en hitte.
Maakt dat de avond zelf een grooler kracht beziite:
Gelyk alhier, daar 't vuur, en d'eerste minzaamheid
Der Jeugd, hoewel vergaan, die kracht te meer
verspreid.1г
Reeds veertien jaar eerder had Oudaen het uitwendige landschap met de
innerlijke schouwing laten samenvloeien in Aandachtige Treurigheyd (1660),
een meditatie over Jezus in de Olijfhof. Daarin zag hij de glans der godheid
bij de Heiland verdwijnen, en, zo gaat hij door:
Zoo moet somwijlen zwichten
De zon, die bruidegom en vorst van 's hemels lichten
Wanneer de doffe maan
Komt tusschen 's werelds kloot en hare straten staan.
Hier is meer dan een zakelijke vergelijking. Tegelijk met het oproepen van de
vergelijking glanst aan de periferie van de meditatie de doffe maan werkelijk
door de tuin. Hier heeft een subtiele maar niet minder treffende verstrengeling
plaats van innerlijke ervaring en uiterlijke waarneming; hier vloeit het maan
landschap uit de Hof van Olijven samen met de innerlijke schouwing van de
ziel. 1 S
— Joachim Oudaens dichterlijke periode heeft gelegen tussen de jaren 1646
en 1691, en daarmee heeft hij gebalanceerd op de breuk van bloei en verval
14
in de zeventiende eeuw.
In 1646 en 1650 schreef hij zijn uit het algemene
patroon springende natuurgedichten. Het waren vooreerst schilderijgedichten,
en daarin bleek hij meer interesse te hebben voor de atmosfeer dan voor het
geschilderde geval; vervolgens een tweetal hofdichten, conventioneel van opzet
weliswaar maar treffend door plasticiteit. Voor de schilderijgedichten is Oudaen
aan niemand dank verschuldigd. Ze zijn geheel van hemzelf en blijven voor
deze tijd waardige dichterlijke representanten van het Hollandse landschap.
Het blijft jammer, dat toenemende cerebraliteit en een druk zakenleven in
een omsloten stad Oudaen hebben verhinderd, dit speciale talent verder te
ontwikkelen.
12 Id. Ill p. 413—14.
13 Α. van Duinkerken, Joachim Oudaen in de vasten in De Gemeenschap 1930, p. 195—96.
14 J. Melles, o.e., p. 172. Oudaens allereerste gedicht is van 1641.
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HEIMAN DULLAERT
Met Heiman Dullaert komt de vraag aan de orde, hoe het mogelijk is geweest, dat deze leerling van Rembrandt in zijn poëzie zo goed als geen zelfstandige landschapuitbeelding heeft gegeven. Hij was in 1652 bij de grote
meester in de leer gegaan en moet in de zes jaren dat hij bij de schilder verbleef van dichtbij hebben kennis gemaakt met de tekeningen en etsen die zijn
leermeester had vervaardigd op zijn wandelingen in de omgeving van Amsterdam. In 1642 was Saskia gestorven en sindsdien was Rembrandt vaak zijn
grote eenzame huis aan de Anthoniebreestraat ontvlucht om met schetsboek
en tekenmateriaal rust te gaan zoeken buiten de stad: aan de ene zijde van de
Amstel tot voorbij Diemen, aan de andere kant tot achter Ouderkerk. 1 Al die
wandelingen hadden een rijke oogst aan tekeningen en etsen opgeleverd, welke
Dullaert zeker moet hebben gezien.
Toch hebben deze vruchtbare schilderjaren van 1652 tot 1658, waarin Dullaert volgens zijn biograaf David van Hoogstraten Rembrandtkopieën maakte,
die bijna niet van de originelen waren te onderscheiden, geen spoor nagelaten
in zijn poëzie. Waarschijnlijk heeft de schilderkunst hem in Amsterdam zozeer
geboeid, dat hij in deze jaren geen behoefte aan poëtische expressie heeft gevoeld. In deze Amsterdamse jaren heeft hij namelijk niet of bijna niet gedicht.
Bovendien is Rembrandt in dit opzicht een weinig stimulerend voorbeeld voor
hem geweest, hetgeen echter niet wil zeggen dat de grote schilder zich voor de
poëzie van zijn tijd niet zou hebben geïnteresseerd. 2
Dullaert is pas (voorgoed) gaan dichten toen hij weer in zijn geboortestad
Rotterdam was teruggekeerd. Daar kwam hij spoedig in contact met mensen van
zeer ernstige levenswandel, die meer belangstelling hadden voor levensbeschouwelijke dan voor artistieke vragen, en die meer voor ernstige bespiegelende
dichtkunst voelden dan voor een schilderkunst of dichtkunst die de werkelijkheid tot onderwerp koos. Onder hen bevond zich ook Joachim Oudaen. Hij was
juist twee jaar voor Dullaert in de Maasstad komen wonen en was toen zijn
vroegere realiteitszin reeds voor een goed deel kwijt.
Door toevallige omstandigheden is Dullaert in Rotterdam toch nog tot het
schrijven van enkele natuurverzen gekomen.
Toen namelijk de niet al te rechtzinnige predikant Isaac le Maire in 1661
Rotterdam ging verlaten om een nieuw ambt te aanvaarden in zijn geboortestad aan het IJ, voelde Dullaert zich geroepen, zijn spijt te uiten over het vertrek van deze vriend. Maar de rechtzinnige dichter zag zich toen geplaatst voor
de behandeling van een stuk lokale kerkgeschiedenis, waarin de vertrekkende
• H. E. van Gelder, Rembrandt en het landschap, Amsterdam z.j. (Paletserie), p. 18.
2 Over Rembrandt en de dichters zie: Anton van Duinkerken, Rembrandt intra muros
in Dietsche Warande en Belfort, jan. 1963, p. 19—34. Hierin bespreekt hij o.a. de opzienbarende ontdekking van W. Gs. Hellinga in diens Rembrandt fecit 1642 (De Nachtwacht/
Gijsbrecht van Aemstel), Amsterdam 1956.
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predikant een verre van neutrale rol had gespeeld. Dullaert kon hierover onmogelijk helemaal zwijgen. Maar hij redde zich uit deze pijnlijke situatie door zijn
toevlucht te nemen tot de allesverbloemende pastorale. In het herdersdicht
konden immers onder het mom van de idylle allerlei gebeurtenissen worden behandeld rondom personen, die zelf weinig of helemaal niets met het herdersleven
hadden uit te staan. Zo kwam Dullaert tot zijn Tiresias of Harderlyke Klagte. s
Daarin uiten de herders Damon en Licidas hun spijt over het vertrek van de
herder Tiresias. Deze was in het Nederlandse Kanaan een even trouwe herder
geweest als Jacob, Mozes en David dat in Israël waren geweest. Teresias was
geboren aan het IJ, had gestudeerd in Leiden en was daarna o.a. in Edam
predikant geweest. Daar had hij het altaar gediend in een streek 'daar al de
koeien grazen. Die wyd en zyd den disch voorzien van lekkre kazen'. Het
'ruichgelokte vee' en loof en gras moesten nu wel samen met de herders schreien.
Hij had hun immers een God geleerd. Die, als oorsprong van alle dingen, alles
onderhoudt en Die aan zijn lievelingen schenkt:
Bezondren overvloei van vruchten zonder end.
Die hy op vleugelen van warmte en regen zend.
Langs 't туре коогеп еЫ den wind op 't gout doet waaien.
Op deze poëtische regels laat de dichter gevoelige verzen volgen, waarin hij
in een bijzonder fraaie uitgebreide tijdaanduiding vertelt hoe de herder aan
de Maas dag en nacht voor de mensen klaar stond:
Zyn hulp was onvermoeit, het zy de zon by dag
In 't zilver van de Maas haar' goude glansen zag.
Of dat de vyandin der nachtsche duisternissen
Dat vlotte bergkristal met barnsteen quam vernissen.
Deze herder kende en koesterde het leven van elk zijner dieren ; met zijn zang
en fluit betoverde hij zelfs de levende natuur:
Ну zong den wind aan slaap, en d'echo van haar bedcT.
Zyn' fluit heeft meenigmaal den loop des strooms belet.
De treuricheit verquikt, de doodsheid zelf doen leven,
Aan (Tonbezielde stof en ziele en geest gegeven
Den koekoek weg gejaagd, den nachtegaal verdooft.
Op deze wijze had Dullaert zich uit een moeilijke situatie gered en zo was
geheel onverwachts zijn enige pastorale ontstaan. Een klassiek Arcadie lag
erin verstrengeld met een Hollands en Palestijns landschap. Een bastaardsoort
in het pastorale genre.

3 H. Dullaerts Gedichten,
Zeist 1926, p. 132—34.
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t'Amsterdam

1719, p. 134—41; J. Wille, Heiman Dullaart,

Een andere omstandigheid die Dullaert tot poëtische landschapuitbeelding
bracht, was het feit dat hij een boek van de Rotterdamse predikant Charles de
Rochefort uit het Frans had vertaald. Deze schrijver was vroeger op verschillende Westindische eilanden predikant geweest en was daarna in 1653 beroepen tot
'Herder van de Kerke der Françoysche Tale te Rotterdam'. Dullaert vertaalde
in 1662 zijn boek over de Antillen en schreef er tegelijkertijd een loflied voor
onder de titel Op de vooreüanden van Amerika. Door den Heere Charles de
Rochefort. 4
De Rocheforts beschrijving van de heerlijke exotische natuur van het Middenamerikaanse paradijs vol kleurenschittering en zonnegloed moet de zwakke,
voortdurend lijdende, teringachtige Dullaert bijzonder hebben geboeid. En een
verlangen naar een beter en zonniger klimaat dan dat waarin hij moest leven.
Schijnt te spreken uit een gedicht dat hij aan deze gewesten wijdde. 5 Deze
worden in zijn beschrijving paradijselijke oorden, waarin de zon voortdurend
ter bruiloft komt en, warm van leden, als een verliefde met de elementen speelt:
De Zomer heerscht 'er op een troon
Van eeuwig groen, in zachte wetten.
Die 't vruchteloos saaizoen beletten
't Onsterflyk loof door houw te doôn.
De Winter word 'er nooit bezucht.
En a/s de drop der vette lucht
(TOranje telgen hier bejegent.
Dan schynt het dat in overvloed
't Gestarnt, van boven afgeregent.
Met hemelglanssen d'Aarde zegent.
Zoo pronkt 'er dezer Applen gloet.
Dullaert verlustigt zich in zijn gedicht zozeer in het heerlijke klimaat waarvan hij droomt, in de pralende schoonheid van ceders en bomen die balsem en
wierook geven, in de heerlijke pracht van bloemen en vruchten, insecten en
vogels, dat hij er zijn eigen leed haast bij vergeet:
Hoe lokt 't gevögelt hier het oog!
Op hen zyn, met een heerlyk brallen.
De schoonste verwen neergevallen.
Van meer als eenen regenboog.
Zy dragen, vliegende in 't azuur.
De Schilderkunst van vrouw Natuur
Schier uitgeput in hen te malen.
Hunn' stomme pluimen juichen meer.

* Gedichten, p. 76—82. J. Wille, o.e., p. 56.
5 ld. p. 68—69.
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AL· (Γ orgel van de nachtegalen.
Die, ziende hun dus zegepralen.
Niet zingen zouden ak hunne eer.
O lieflyk ¿and/ ô schoone streek!
O ryke heuvels en valleien!
O wat'ren die zoo zoet kunt vleien!
O lucht die nimmer lucht en week
Hoe dikwils heb ik niet gezeit.
Dat zelve de zwaarmoedigheit
Gy kont betoovren en verblyden,
AL· zy 't gezicht op и wil slaan!
In een vierregelig gedichtje naar De Rochefort Op den aart der Vooreüanden
van Amerika heeft Dullaert zijn bewondering voor deze streken zonder 'vruchteloos saaizoen' — zonder winter — nog eens willen uitdrukken:
In 't aangenaam gewest, daar noit het groen verdwynt.
Komt noit d'onvruchtbre winter beven.
Slechts kan het liefflyk wit, dat op de lely schynt.
Het schynsel van zyn sneeu daar geven. β
Verlangen naar mooi, droog, gezond weer heeft hij ook uitgesproken in het
gedicht Een Korenwanner Aan de Winden. Het is een vertaling van Du Bellay's
'D'un vanneur de blé, aux vents', en de verzen ademen een luchtig, ruimtelijk
gevoel. De dichter brengt erin eerst een bloemenoffer aan de windgoden en
zweeft daarna zelf op de lichte vleugels van de wind weg over landen en vlakten.
Een Korenwanner

Aan de Winden

Ik offer vermiUioene rozen.
En lelyen, en vyalette;
ЕпЫоетеп versch geplukt, die blozen.
Waar op de daauw haar' paarlen zette.
En strooyze met gewasschen handen
Op uw altaar, ô lichte vleugeL·!
Gebroederen, die alle landen
Der werelt met uw' snelle vleugeL·
Doorreist, en met een duislig ruisschen
Het schaduwryke loof beweegt.
Waar door gy zachjes heen komt bruisschen.
Wanneer gy al de vfokten veegt.

β Gedichten, p. 202.
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Ei, azem met uw' droogen aassem
In 'i winterkoren dat ik wan.
Op dat de lucht met vochten waassem
Myn' doгschvL·eτ niet beschaden kan! 7
De vrome Dullaert schreef o.a. acht uitmuntende sonnetten op het Lijden van
de Heiland, en hij verdiepte zich daarin zozeer in het innerlijk Lijden van Jezus,
dat hij geen aandacht schonk aan de natuurlijke omgeving van de Hof van
Olijven of de Calvarieberg.
In het sonnet over Petrus' verloochening bracht hij echter een uiterlijk
natuurverschijnsel samen met het aangrijpend innerlijk gebeuren in Petrus' ziel.
Petrus, zo stelde de dichter het voor, had in de avond van de gevangenneming
en wegvoering van zijn Meester niet geweend. Maar toen in de morgen, na het
hanegekraai, Jezus Zijn ogen richtte op de ongelukkige apostel, barstte hij in
tranen uit. Om nu het boven-natuurlijke van die wonderlijke genadewerking
duidelijk te laten zien, trekt de dichter in de kwatrijnen een dubbele parallel
tussen dat zielsproces en het gewone avond- en morgengebeuren in de natuur.
Daarna ontwerpt hij een dubbele tegenstelling tussen beide gebeurtenissen. —
Zodra het gouden licht uit de atmosfeer verdwenen is, dauwt de natuurlijke
avondlucht wenend zilveren tranen op de aarde, en deze worden door de eerste
stralen van de morgenzon weer opgenomen in de lucht. Petrus nu had in de
avond niet geweend maar schreide pas toen de dubbele zon van Jezus' ogen op
hem scheen:
Zoo ras de Dagzon daalt langs haar onmeetlijk rond.
En al de lucht in rouw den avond moet gedoogen.
Beschreit zij 't guide licht, gevlucht uit haar vermogen,
In eenen zilvren dauw, gedruppelt op den gront:
Maar Petrus, door de zonde in zijn gemoed gewond,
Zach eerst een tranendauw uit zijn gezicht gevlogen.
Wanneer de dubbie Zon van 's Heilands heilzame oogen
Op zijnen gruwel scheen, uit haren morgenstond.
O paarlen van de ziel! o dauw van oogsafieren! . . . 8
Het 'hemelsch wonder' van Gods genade, zo gaat de dichter verder, begint
juist daar te stralen waar 'de schemering van 't aartsch begrip' gaat wijken.
— Dullaert schijnt in zijn Rotterdamse jaren niet meer de fysieke kracht tot
schilderen te hebben kunnen opbrengen. Evenmin schijnt hij in staat geweest te
zijn, wandelingen te maken in de omgeving van zijn stad. Daardoor is hij ver
vreemd geraakt van de poëzie van de werkelijke landschapsstemming, die hij
< ld. p. 194; J. Wille, o.e., p. 72. Dit gedicht komt reeds voor in De Hollantsche Parnas
van 1660 en behoort dus tot Dullaerts jeugdwerk.
8
Gedichten, p. 38.
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bij Rembrandt toch zeker in diens etsen en tekeningen zal hebben bewonderd.
Hij kon het landschap met zijn penseel niet meer uitbeelden en met zijn ogen
niet meer waarnemen. Wat hij toen nog aan natuur of landschap in zijn gedichten opnam, was fantasie. Maar deze werd bij hem ware poëzie, omdat hij
de fantasienatuur met zijn gevoelige dichterlijke geest op subtiele wijze wist te
omspelen.

JUDOCUS VAN LODENSTEYN
Bijna een kwart eeuw (1653—1677) heeft Judocus van Lodensteyn aan de
rand van Utrecht zijn 'Park' bewoond: een fraaie tuin met een statig renaissancehuis, juist tegenover de Herenstraat aan de buitenkant van de Singel gelegen. De rust van het buitenleven heeft hij daar echter niet genoten, want zijn
scrupuleuze aard hield hem steeds terug van ieder spontaan natuurgenot: wat
God niet was, wantrouwde hij. Van dat wantrouwen getuigen ook de natuurgedichten uit zijn bundel Vytspanningen van 1676. Daaruit blijkt, dat hij, bij
alle bewondering voor de natuur, deze zelfs niet als schepsel Gods durfde verheerlijken. Hij vreesde, daardoor God in Zijn eer te kort te doen; daarom
dwong hij haar dogmatiek te verhalen en mee te zuchten over de zonden van
de mens. I
Deze piëtistische asceet maakte lange dagen: zomer en winter stond hij tussen
drie en vier uur in de morgen op. Dan zocht hij in de eenzaamheid van zijn
tuin de gemeenzaamheid met God, en 's zomers verzamelde hij er kleine groepen
gelijkgezinden, om samen met hen in een gevoel van welbehagen de genade
Gods te ervaren. Daar en ook elders streed hij in preek en catechese tegen de
geestdodende leerheiligheid en laksheid in moraal en godsdienstig leven. Altijd
ijverde hij voor de 'preciesheid', de consequent-principiële calvinistische levenshouding. Voor dat doel schreef hij zijn liederen, en bij samenkomsten diende
na ieder Gezang 'yder der leden vryheyd en tijd te hebben vrymoedig voort te
brengen 't geen de H. Godheyd in 't zingen hem door den Geest geopenbaard
of doen gevoelen heeft'. 2
Heel de natuur werd door deze docerende piëtist met een allegoriserend oog
bekeken. Reeds het oudst bekende gedicht, Eenige invallen, voorgekomen op
eene rey se van Sluys in Vlaanderen na HoUand en wederom in 't Jaar 1652, 3
is allegorisch van aard. Lodensteyn was toen nog predikant in Sluis. In dit
gedicht blijkt hij een scherp waarnemer te zijn, en dat was hij altijd, wanneer
aspecten van het waarneembare in gevoelstoon met zijn innerlijk harmonieer-

1 Utrechtsche Volks-almanak voor het jaar 1850, p. 33—50; De Gids 1868 II p. 341;
P. Jzn. Proost, Jodocus van Lodenstein, diss. Amsterdam 1880, p. 31.
2
Λ. W. Bronsveld in de inleiding op zijn Bloemlezing uit de gedichten van Jods, van
Lodensteyn, Rotterdam 1867.
3 J. van Lodensteyns Vytspanningen, Tot Amsterdam, 1727 (negende druk) p. 341—52.
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den. 4 Zo'n harmonie trof hem, toen hij in de verte de omtrekken van Sluis zag
Sluys, hoe dat ick verder seyle,
Hoe gy kleynder by my werd.
Daar begint my 't oog Ie feyle.
Maar gy gaat niet uyt mijn Hert.
't Beurt wel dat de Saligheden,
Door een klaaglijck
tusschen-staan
Van des werelts Ydelheden,
Schijnen verder af f te gaan;
En dat cTeyndelose vreugden.
Schier verdwijnen uyt het oog:
Nogthans dat ons eens verheugden
Blijft: en houdt het hert om hoog. s
Verder op zijn reis schreef hij bij mistig weer zijn gedicht Op de Mist tusschen
Dordrecht en Rotterdam. Daarin gaf hij weer een toepassing op het geestelijk
leven, maar deze keer aan de hand van een breder en levendiger getekend
Dat gaat taamlijck, dat gaat vlugge.
So Matroos dat gaat al fijn,
Dordrecht moest ons achter rugge,
SouiTet Rotterdam oyt zyn.
Dat gaat sagjes henen-schampen.
Beter dan het gistren dee.
Maar wat 's dit! wat dicker dampen
Stijgen uyt de Noorde Zee!
Waar of Rotterdam mag blijven?
lek en sie den tooren niet.
Die men nogtans aht te dryven
Voorby Krimpen komt, wel siet:
Dordrecht! dat is meed verdwenen,
'k Sie daar oock geen toren staan:
Dat is vreemt! 'k sie niet waar henen
Dat ick reys, nog waar van daan.
't Beurt wel Vrienden, dat gy moede
Handen na den Hemel streckt!
En komt gy ten Hemel spoede,
Sig den Hemel voor и deckt. β

4

J. С. Trimp, Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter, diss. Djakarta 1952, p. 105.
s Ed. cit., p. 342.
β Id. p. 348-49.
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Op een latere reis overviel een windstilte het schip in het Zwin, juist tussen
Cadzand en Sluis. Lodensteyn tekende de situatie toen heel nauwkeurig en
besloot zijn gedicht — dat, heel uitzonderlijk, slechts in zijn slotstrofe een kleine
moralisatie meekreeg — met Hoofts woordspeling met het verlangen.
Op de Stilte in 't Swin
Sag jemand stiller weder?
De vlaggens hangen neder.
Het seyl en doet geen boet.
En al den voortgang komt ons van den tragen vloed.
Dat gaat so sagjens drijven,
't Schijnt dat wy ste-vast blijven,
't Verwisselt nauwlijcx stand:
Flus was 't Cassandria, en nog is 't al Cadsand.
't Schijnt dat het schip om hoog-ligt,
Juyst nu my Sluys in 't oog-ligt!
En ik in hoop dus hang;
'T is lang, maar nu 'к verlang, so is het eens so lang.
't Mag wel verlangen heten.
Want ah ons siel de beten
Van 't Sal, en Nog niet lijd
Dan met verlangen, schijnt, verlangen wy den tijd.

7

Kon Lodensteyn in deze jaren de uiterlijke gebeurtenissen nog tot onderwerp
van zijn poëzie maken, in Utrecht werd zijn houding tegenover het aardse
beslist vijandig. Het aardse werd toen in zijn ogen behalve ijdelheid ook nog
verleiding en een instrument van de satan. Bij zijn komst in Utrecht heeft hij
zich eens en voorgoed willen beveiligen tegen het gevaar, dat er volgens hem
kon schuilen in het genieten van zijn bekoorlijk huis en fraaie tuin. Deze wees
hij af met de woorden: 'De pragt van dwase cierlijckheyd In schijn van kuys
Betoverd ons nieuws-gierigheyd Met kleed'ren, hoff, en huys. Siet! siet! wereld
en al is niet.' β
Dit thema werkte hij in 68 strofen uit in Niet en Al, dat is. Des werelds
ydelheyd, en Gods Algenoegsaamheyd
(1654). 9 En 68 maal liet hij het refrein
terugkeren: 'Siet! siet! wereld en al is niet'. Dit vonnis over de ijdelheid sprak
hij niet alleen uit over kleding en behuizing, maar over de hele natuur. Hij
waardeerde de natuur niet op haar schoonheidsgehalte, maar juist op haar
vergankelijkheid :

7 ld. p. 355.
8 ld. p. 144.
β ld. p. 141—52.
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Den Hof die и den geesl vermaackt
Is sUjck en aard:
Ick ly dat die uw sorg wat staackt,
Maar 't is uw hert niet waard.
Siet! siet! wereld en al is niet.
Dat bloemtje dal nu cierlijck groeyt
En morgen daalt.
Leert (Cydelheyd van al wat bloeyt.
En daarmen dus op praalt.
Siet! siet! wereld en al is niet.
Dien boom die vaack den hardsten storm
Verduyren kond.
Staal nu geknaagt van rat of worm.
Verrot tot aan de grond.
Siet! siet! wereld en al is niet.10
Het aspect van de vergankelijkheid belichtte hij eveneens in een ongedateerd
gedicht met de scrupuleus geformuleerde titel Stantvastige
Onstantvastigheyd
der onder-Hemehche dingen. Daarin zag hij in heel het natuurgebeuren op de
eerste plaats de neergang. Uit dit verval van al het schone moest de mens,
die voorspoed kende, zijn levensles trekken:
De Son die 's morgens vrolijck rijst.
Tot dat Ну 't Suyden Mid-punct wijst.
Weer dalen, dalen, dalen gaat in 't droevig Westen.
Hoe heerlijck brand, en blaackt die vlam.
Die klom soo lang hy voetsel nam;
Maar swijmend dalen moet in smokend Asch voor 't lesten.
Dus gaat, dus gaat het bestuyren, 't bestuyren.
Dat de boosen
besuyren.11
Dat Lodensteyn de wereldse renaissance-liederen kende, bleek duidelijk uit
de liederen van 1659, het crisisjaar van zijn geestelijke existentie. 1 2 In de
lentemaanden van dat jaar heeft hij het arcadische genre benut om er zijn
zoeken naar de hemelse Bruidegom in tot uitdrukking te brengen.
Op de eerste mei schreef hij een geestelijk minnelied als tegenhanger van de
herderszang waarmee Hooft zijn Granida opent. Dit was zijn lied Jesus ge
trouwe liefde voor de wereldt verkoren. Hij hield zich daarin aan de tekst van

10 ld. p. 145.
и ld. p. 333.
12 J. C. Trimp, o.e., p. 111—28; A. van Duinkerken, Judocus van Lodensteyn in De Gids
1957, p. 413—17 (Herdrukt in Beeldenspel, Het Spectrum, Utrecht, 1957, p. 117—123).
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zijn voorbeeld, maar keerde de gedachte om: verlangde Dorilea in het bosje
van vrijage naar de herder om hem dáár te ontmoeten, Lodensteyns ziel wacht
in een bosje van wereldse kommer op haar hemelse Bruidegom, de stralende
Zon, die ze eigenlijk ontschuilt. De eerste twee strofen luiden dan:
Het vinnig stralen van de Son,
Ontschuyl ick in dees' lommer:
Oh! of dit bosje klappen kon.
Wat melden 't al een kommer?
't Bekommert hert hier treuren gaat
AL· 't sig, helaas! bedrogen
De wereld, daar het hert op staat.
En syn beloft' vind ¿ogen. 13
In dit crisisjaar begonnen ook de motieven van het Hooglied te klinken.
Waarschijnlijk heeft juist het pastorale karakter van dit bijbelboek hem geïnspireerd tot verschillende arcadisch-getinte zangen. 14
Zo is door de profane pastorale het gedicht van 26 juni geïnspireerd, dat hij
schreef onder de titel Jesus Min, of Ware Kuysheyd. Harders-sang, of Pastorel.15 Daarin bracht Lodensteyn alle rekwisieten van het herderslied bijeen:
het arcadische landschap met de bomen en het vee, waaraan de herder vroeger
zijn leed verhaalde, en bovenal de beekjes en de winden, die als postillons
d'amour de minnezuchten moeten overbrengen naar de geliefde, hier de hemelse
Bruidegom. Hoe deze dichter het gefantaseerde arcadische landschap in dienst
stelde van zijn hemelverlangen, moge uit de hier volgende strofen blijken:
On-nos'le reyne dieren.
Die om mijn lege tent
Vry onbekommert
swieren.
Mijn stillen traan gewent:
Nu moogt gy weeldrig hupp'len.
En buy telen en trupp'len:
Uw lieve Leydsters hert.
Al sijn stricken is onwert.
Nu is mijn druck vergaan.
Mijn vruchtelosen traan
En al mijn leedt gedaan;
'к Bespot mijn vorig sagten.
Mijn khgen, mijm'ren, dugten.
En so ick yets beween,
't Is mijn vorig dwaas gesteen. (1)
is Ed. cit., p. 216.
" J. С. Trimp. o.e., p. 22.
« Ed. cit., p. 109—14.
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O! schaduwige Boomtjes!
Dien ick mijn klagten de'e;
O! soete silvre stroomt jes!
Dien ick mijn suchten me'e
Deed voeren na de dalen.
Als ick in 't sinloos dwalen,
U van mijn dwase pijn
Deed mijn' Oor getuygen sijn:
Ey! laat и stil gerügt
Sacht-suysend, door de lugt
Mijn nieuwe Minne-sugt.
En ongewone Magen,
Van mond ten Hemel dragen;
En segt de Trouwste Mijn,
Dat mijn Hert voor hem sal sijn.
Hoor! suyvre teere spruytjes!
Snee-wit gewalde vee!
Hoor! dierb're rey ne kruydjes!
Die 'k met mijn voeten tree;
Getuygen van 't geleden.
Geklaagde onsuyverheden.
Gedachten ongenaamt.
Dier sig nu mijn ziele schaamt:
Gaat seg dien Heyl'gen daar,
Reyn, boven d'Heem'len klaar.
Daar ick mijn ziel aan paar,
lek wil mijn suyvre leden
Te sijnen dienst besteden.
Ja segt dien Trouwste Mijn,
Dat mijn Hert voor Hem sal sijn.
Stil-duystre
linde-paatjens!
Die 't onbekende spoor
Kon decken met и bfaatjens.
En mijn schaamt heelden; Hoor!
Staack nu uw veynsend helen,
Ick staack mijn heymlijck stelen.
Want die mijn ziel nu- mint.
Een onsigtb're toegang vint.
De wind, die 't al verspiedt,
Delg vry uw telg, nog siet
Men dees mijn Sonne niet.

(IV)

(VI)

Voer slegs door 't sugtend ruyscken.
Mijn sagten, tot dien kuyschen.
En segt die Trouwste Mijn,
Dat mijn Hert voor hem sal sijn. f VII)
Tijdens deze korte, overwegend arcadisch-mystieke periode (in het crisisjaar
1659) had Lodensteyn een mildere kijk op natuur en landschap gekregen. En
deze mildere houding tegenover de natuur heeft hij sindsdien niet meer ver
loochend. Voortaan kreeg voor hem het geschapene pas zijn karakter van vol
komen ijdelheid en 'Niet', zodra hij zag dat het zich aan de dienst van God
1β
onttrok en doel in zichzelf wilde worden. Hij had de al te rigoureuze, radicale
tegenstelling tussen het geschapene en God (uit Niet en al) opgegeven en
was teruggekeerd tot het accepteren van een natuur, die voortdurend geestelijke
parallellen kon oproepen.
17

Zo blijkt uit zijn zang Morgen-ligt ofte Jesus onsen Morgen-son ( 1 6 6 5 ) ,
dat de dichter op zijn morgenwandelingen de natuur met belangstelling heeft
geobserveerd. Het was hem in deze zang van dertig strofen echter niet om de
natuur zelf te doen, maar hij wilde deze opgenomen zien in de allegorie. In de
morgengroet die de aarde aan de opkomende zon brengt, ziet de dichter de
groet van de wereld aan de Heiland bij Diens komst op aarde. En in de tegen
stelling tussen de allesverlichtende-en-allesverblijdende morgenzon èn de allesbedroevende duisternis van de avond tevoren, tekent hij enerzijds een wereldbeschouwing die overstraald is door Jezus' licht en anderzijds een die daarvan
verstoken is gebleven. — Deze allegorisering heeft echter de frisheid van de
morgenschildering niet aangetast;
Daar steeckt dien Held, den Bruydegom,
Sijn hoofd ten bed uyt! weüekom!
Roep al wat sig op aarden houd;
Den nugt'ren mensch hem danckbaar groet.
Het telgje reckt hem in 't gemoed,
't Gevögelt schetterd door het woud.
't Gesigt van gist'ren avond laat
Stond treurig; daar de dageraad
Aan alles blijder aansien toond:
Den dauw-drop glinsterd aan het gras.
Het groen staat groener ab het was.
Het morgen-schoon het alles schoond.18

ie J. C. Trimp, o.e., p. 24.
17 Ed. cit., p. 1—7.
ie Id. p. 4.
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Blijkens enkele fraaie morgenzangen moet de altijd zeer matineuze Lodensteyn de natuur 's morgens vaak in haar nieuwe lentetooi hebben bewonderd.
Maar steeds werd ze weer dienstbaar aan zijn geestelijke bespiegelingen.
19
In zijn May-lyds Morgen-lof
stelde hij nadrukkelijk, dat alleen de ziel, die
door het genadelicht van God doorstraald was, de lenteschoonheid mocht ge
nieten en dat ze dan nog voor ogen moest houden, dat die lentebloesem snel
zou afvallen en als kaf door de wind zou worden meegenomen:
't Lauwe bed laat voor die sagt
Sijn heyl voor 't aardsch gemack veragt.
Kom aan ons ту, Soo sullen wy
In 't open veld
Horen wat het rijsend ligt vertelt.
Siet een kleed van enckel goud,
In duysend kleuren over 't woud.
Als 't Hemehch ligt. Van Gods gesigt
Ons siel bestraald.
Vinden wy sijn beeld daar in gedaald.
Heerlijck kleed van 't nieuwe groen!
Dat na de vorst sig op komt doen.
Als ons om-armt. De liefde warmt
Van 's Hemels Soon
Geven wy hem 't jeugdig hert ten loon.
Siet hoe juygt en fogt den roem
Van alle bloemen, (TAppel-bhem,
En cierd ons wand, Aan yder kant.
En deckt ons hooft.
Als hy na den bloem ons vrugt belooft.
Bloeysel, (Christen) is maar bloem.
Maar steunsel van een ycTlen roem.
Den bloem valt af, en 't stuyft ah kaf,
Hoe heerlijck 't spruyt.
Vele komen so bedrogen uyt.
Beyd?! wat hoor ick daar voor taal?
Het is den trotse Nagtegaal.
Wiens kleyne fluyt. Met het geluyt
Al 't woud verdooft.
Dat op eenen trant sijn Schepper looft.

19 ld. p. 303—06.
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Verder verloopt het lied dan in een moraliserende symboliek. Dit is eveneens
het geval in zijn Morgen-zang, welke fris begint met het opkomen van de zon
als de bijbelse bruidegom:
Al verquickend Morgen-ligt,
Al den damp van gisteren swigt.
Voor и helder Son-door-breken:
Siet dien schonen Bruydegom,
Uyt den kim het hooft op-steken;
Al 't gediert roept wellekom. ï 0
Legt men nu deze gedichten van Lodensteyn naast het enige natuurgedicht
dat Camphuyzen in het eerste kwart van de zeventiende eeuw schreef, dan voelt
men onmiddellijk het verschil tussen beide dichters. De vroege zeventiendeeeuwse mysticus Camphuyzen durfde de natuur werkelijk te genieten in haar
morgenschoonheid en ruimte; de vermoeide piëtist Lodensteyn leefde in een
zo bekrompen wereldje, dat hij in een neerdrukkende overspannenheid meende
te moeten dichten : 'Dees aard is ons een kort vertreck, Den Hemel ons eeuwige
ruste'. 21
Camphuyzens zang is een waar loflied op de Schepper. En al eindigde hij
dit lied met een tegenstelling tussen de vrije natuur en de vaak gekwelde mens,
toch durfde hij het door hem geschilderde landschap je met een gerust hart te
De Mey, het schoonste van het Jaar,
Daar alles in verfraayt;
De Lucht is zoet, de Zon schijnt klaar,
'i Gewenschte windjen waayt.
Het dauwt jen, in de koele nacht.
Wordt over 't veld verspreyt.
Waar door de heel Nature focht.
En is vol dankbaarheyt.
De Aard is met gebloemt geeiert.
Het Byken gaêrt zijn Was,
Het Leeuwerikjen
tiereliert.
En daalt op 't nieuwe Gras.
Het bloempjen dringt ten knappe uyt,
't Geboomte ruygt van Lof,
Het Veetjen scheert het Klaver-kruyt
Graag van het Veldjen of. 2 2

20 ld. p. 445.
21 ld. p. 176.
22 Uitgelezen stichtelijke ri]'men van Dirck Rajaëlsz Kamphuyzen
Schiedam 1861, p. 84·—85.
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(ed. J. van Vloten),

Lodensteyn heeft veel sterker dan Camphuyzen de natuur in de sfeer van
het persoonlijke gevoel getrokken. Dit had hij voortdurend onder scherpe
controle en daarbij konden de spontane krachten van het zieleleven nooit aan
23
de sterke druk van zijn doelbewuste wil ontsnappen. Volgens het tweede
artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis moest hij als Calvinist belijden,
dat de schepping 'voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schep
selen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods
geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid'. Maar
het geluid van Lodensteyn, die in de Reformatie heel wat meende te moeten
reformeren, was zelfs nog na 1659 heel wat minder positief dan zijn Geloofs
belijdenis. Zo zong hij bijvoorbeeld in Schepselen Niet en Jesus Al ( 1 6 6 1 ) :
't Soet vermaack dat 't geboomt.
Dat hel beeckje daar het stroomt.
Dat het morgen-rood, dat het groene kruyd
Geven; soeckt in als mijn hert ten buyt.
Jesu! Jesu lief! Jesu 't soetste van
Wat my vermaken kan!
Jesu! wilt gy my. Toont ту и in wat daar swiert
In kruyd, in spruyt, in pluym-gediert. 2*
WILLEM SLUYTER
Willem Sluyter, de stille predikant van Eibergen, het in de afgelegen Achter
hoek van de zeventiende eeuw weggedoken dorpje, heeft nauwelijks een uiterlijk
leven geleid. Hij was gelukkig met zijn buitenleven, waarin hij zich volkomen
vrij voelde van de dwang der steden. Door niemand gestoord zat hij thuis over
zijn boeken gebogen of dwaalde hij eenzaam rond door het stille landschap
van de Achterhoek, overgegeven aan beschouwingen over God en eigen levensverbetering. Zijn zachtglooiende land vertoonde trekken van de Palestijnse en
Italiaanse heuvellandschappen uit Bijbel en klassieke literatuur, zodat hij die
landschapsbeelden soms pasklaar kon overnemen voor de beschrijving van zijn
eigen streek. Hij schiep geen gefantaseerd Arcadie, maar tekende een werkelijke
Eibergse weide met vee langs een stromend beekje of een echt Achterhoeks veld
met golvend koren.
Dit landschap schetste Sluyter in zijn Buyten-leven 1 en Eensaem Huis- en
Winter-leven.
Op de titel Buyten-leven liet hij zelf de verklarende woorden volgen: 'Aenwijsende, hoe men op een slechte eensame plaets vernoegt mag leven, meer dan
23 J. C. Trimp, o.e., p. 109, 113.
24 Ed. cit., p. 133; J. С. Trimp, o.e., p. 120.
1 К. Heeroma, Sluiters Buitenleven in N. Tg. 52 (1959), p. 74—80: Dit werk werd door
Sluyter in eerste aanleg voor of in 1660 geschreven, na 1666 werd het door hem herzien
en in 1668 in Delft uitgegeven. In hetzelfde jaar liet hij zijn tweede hier genoemde werk
verschijnen.
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in 't gewoel van groóte aensienlijke Steden'. 2 Judocus van Lodensteyn wenste
hem in een inleidend gedicht geluk met diens 'troostige eensaemheyd'. Sluyters
collega E. Beckinck, predikant te Neede, toonde zich in een lofdicht verheugd
over het feit, dat dit boekje nu eens een duidelijk antwoord had gegeven op de
reeds lang omstreden vraag, waar men het gelukkigst kon leven: in de stad of
op het land. Hij zelf vond het buitenleven een zoet bedrijf, dat de geesten
wakker hield voor God:
Men siet het vee in weiden gaen.
De velden vol van koren staen.
Men krijgt van alle kanten stof
Te melden Godes prijs en lof...
Men vind den grooten God ook in de minste

spruiten.

Sluyter had in zijn jonge jaren in de stad gewoond, maar sinds hij de
genoegens van het 'afgesondert eensaem leven' leerde kennen, verkoos hij de
primitiviteit van zijn dorpje verre boven het ijdele stadscomfort. Hij gaf dan
ook uitvoerig antwoord op de vraag van betweters: 'Hoe kont gy woonen in dit
Als ik mijn kamerken mag sluyten.
En houden al 't gewoel daer buiten ...
Wat raekt my, koe 't 'er buyten gaet?
Of daer de Straten dan vol drek zijn.
Of daer de Poorten moer een hek zijn.
Of voor elk Huys een mestvaelt is.
Wat geeft my dat voor hindernis?
Moet ik somtijds daer over stappen.
Ik weet niet, of op marm're trappen.
Of op een ght-geslepe steen,
Al sachter soude zijn te treen . . .
Ik ga, met lust, fongs onse straten.
En ben verwonderd boven maten.
Dat yemand oyt sich voor laet staen.
Dat daer mijn vreugd door sou
vergaen...
Hoewel sich ook, langs onse straten.
Meest leemen huysen vinden laten.
En dikwüs moer een stroye dakt
Wat geeft my dat voor ongemak? 3

2 Hier is gevolgd IT. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-leven, De sesde
Druk, Te Amsterdam 1716. Op grond van een door hem weergevonden eerste druk bezorgde
F. C. Kok een nieuwe uitgave (Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 27, 1958).
3 Ed. cit., p. 7—8.
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Die materiële drek en mestvaalten deden hem niets, als zijn hart maar niet
beslijkt raakte en geen mestvaalt werd. Die eenvoudige lemen huizen waren
hem een symbool van het lemen huis waar de ziel in woonde. Dat primitieve
leven deerde hem niet en hij was allang gelukkig, als hij zich maar ver van de
steden kon houden:
Ik kies de Beemden, en 't Geboomt,
Doer 'ί versehe water lieflijk stroomt.
Daer sil ik neer om wat te rusten.
Of ga al wantTlend my verfasten.
En sie, in vreugd mijns herten, dan
Het schoon gebouw des Hemels an. 4
In dat open landschap leerde hij uit bloemen en grazige weiden altijd iets
'tot stichting en vermaek'. De stedeling wist niet eens, hoe of waar de zon op
ging met haar gouden en purperen stralen, hij zag als de psalmist 's morgens
de zon rijzen in de heerlijkheid van de bruidegom, die in het bekoorlijkste
gewaad zijn kamer verlaat. Het gevogelte kan dan niet meer zwijgen. Het zingt
en springt dan in de twijgen en leert met zijn kwinkeleren de mens zijn grote
Schepper eren:
,
, ,
.
.
„
Loet macht ge sleden, trotsche wallen.
Met luyster van de wereld brallen;
Des hemeL· glory blinkt op 't veld.
En worcTer sichtbaerlik vermeld.
Daer 't vruchtbaer kooren op sijn stoppelen.
Of 't weylant groent van versehe droppelen.
De kudden berg en dal heldeen,
Daer word met vreugd Gods ίο/ beleen.
O! die bevrijd van aerds geslommer,
Slegts gaet, of sit in digte lommer.
Op dOever van een suyv're beek.
En hou daer met sijn God gespreek ...
Gy denkt misschien, by Somer-tijden
Sou dit noch alles zijn te lijden.
Maar 's Winters is de vreugd van 't lant.
Geheel verstorven en van kant.
Dan zijn geen bladen oen de Boomen,
Dan stremt hel Ys de Waterstroomen,
't Is al van gras en Ыоетеп koel;
De Vog'len swijgen allemael. 5

* ld. p. 10.
5 ld. p. 13—14.
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Maar, zo antwoordde Sluyter, in de winter blijven de stedelingen toch ook
binnen ! Trouwens in dat stille seizoen behoefde hij zich nooit te vervelen, want
β
dan pas zat hij rustig 'in een hoekje met een boekje'. Zo bleef hij pleiten voor
het platteland en hij verwees daarbij zelfs naar de H. Schrift. Adam en Eva
leefden rustig en gelukkig in het paradijs, maar Caïns onrust bouwde steden;
de Aartsvaders woonden ook op het land in hun tenten; Gods Zoon verkoos
Nazareth en Bethlehem boven Jerusalem. Zijn grootste wonderen deed Hij 'in
kleyne Stedekens'; Hij trok zich gaarne terug in de woestijn of op de Olijfberg;
'op een hoge berg alleen' toonde Hij Zijn goddelijke glans aan de apostelen. 7
Het stille platteland was voor Sluyter alles. Hij kon zich niets heerlijkers
voorstellen dan de dag te beëindigen op het land :
Hoe soet is 't, 's avonds na den eten.
Sich met een vry en bly geweten,
In d'ope lucht hier te vertreen? . . .
O! die in schaduw van de boomen,
Soo vry, by stille water-stroomen.
Een avond-luchtjen halen mag,
Hoe soet vol-eyndigt die den dag! 8
Hij was het tenslotte volkomen eens met Thomas a Kempis en Cats:
Soo 'k onder menschen veel verkeer'.
Ik keer altijd een min mensch weer . . .
Men komt' er seiden soo van daen,
Gelijkm'er was na toe gegaen. B
Toch was deze pastor volstrekt geen mensenhater. Integendeel! In zijn Eensaem Huys- en Winter-leven vertelde hij immers, dat hij 's avonds graag naar
de mensen ging om hen na hun werk te stichten en er zelf hij gesticht te worden :
Ik ben al meest gewent te gaen
By 't blinken van de lichte maen,
Soo hoest die moer van 's hemels trans
Verschijnt met cTallereerste glans.
En lyd' als dan, om pracht of staet.
Geen ander licht voor my op straet.
'k Ontsteek geen keers voor son of maen,
Soo 'k by hoer licht kan sien en gaen.

β
7
8
в

ld.
ld.
ld.
ld.
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p.
p.
p.
p.

20.
22.
23.
29.

Of schijnt aere 'ί hemeU hoog gewelf
Geen held're meten, soo vatt' ik self
Mijn kleyne dieve-luchtje ras.
Met eene keers, en eene glas.
En ben daer van heel wel geleyd.
Vermits al 't licht sich voorwaerts spreyd.
En trekt sich t'saem, recht voor mijn treen.
10
Niet achter of rontom my heen.
Aan iemand die meende, dat hij in zijn dorpje levend begraven was, ver
zekerde hij als een andere Huygens, in een soort paradox:
Is 't hier te doodsch, weet, dat voor my
Die doodskeyd oís een leven zy:
Maar veel gewoel is my een dood,
Waer in ik noyt ben, dan door nood.11
Kortom, zijn Achterhoek was en bleef hem dierbaar:
Waer yemand duysend vreugden soek,
Mijn vreugd is in dees' achter-hoek.12
Behalve deze twee rijmwerken heeft Sluyter nog verschillende Gesängen geschreven. Over het algemeen zijn deze veel poëtischer dan de besproken rijmwerken. Daaronder treft men een Geestelyk Mey-lied en een danklied voor een
goede oogst aan. In het eerste gezang volgt hij het Hooglied 2, 10-14 en bezingt hij de 'geestelijke Lente-tijd', door de verzen van Salomon telkens even
uit te breiden. Het danklied, dat bij zijn landelijke gemeente heel geliefd zal
geweest zijn, heeft hij samengesteld door de natuurverzen uit de psalmen 104,
72 en vooral 65 uit te breiden. Wat daarin gezongen wordt over het geaccidenteerde Palestijnse landschap, kon hij zonder veel moeite overnemen voor
het zachtglooiende landschap van zijn Achterhoek:
De heuvelen seer cierlijk stoere.
Ah met verheuging aengedaen:
Het veld is grasig voor het vee.
En over al bedekt daer mee.
Waer gy uw' oogen henen strekt.
De dalen zijn met koorn bedekt;
Sy juyehen over al seer bly.
En van geneugte singen sy.13
Bovendien bevatten deze Gezangen twee vogelliederen, die in hun eerste
strofen uitmunten door een zuivere natuurplastiek. Hoezeer de Zeeuwen van
10
11
12
13

ld.
ld.
ld.
ld.

(tweede afdeling) p. 35.
p. 50.
p. 44.
p. 91.
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een halve eeuw tevoren ook van het vogellied hebben gehouden, niet één van
hen heeft het gezang van de leeuwerik en de nachtegaal zo zuiver weergegeven
als deze Achterhoeker.
Op het singen van den Leeuw'rik
Met wat snelle wakk're vlerken
Vliegt de kleyne Leeuw'rik op.
Vrolijk singend', na de werken.
En des HemeL· hooge top!
't Aerdig beesje rept sijn vleug'len.
En sijn held're stem te saem:
't Konse beyde niet beteug'len;
't Is hem selfs soo aengenaem.
't Is als of het God daer boven
Hert'lijk met sijn soet gesank
Tracht te prijsen en te loven;
't Is als of 't hem vrolijk dank'.
Om dat hy nu alle dingen.
In dees' soete Lente-tijd,
Doet met nieuwe vreugd ontspringen
Door de wereld breed en wijd.
Siet het eens de lucht door-snijden.
Vrolijk, onbelet en vry;
't Kan sijn kleyne hert verwijden.
Dat het onbekommer zy.
't Wacht van God sijn daeg'ltjks voedsel,
Daer het wel meed? is gepaeyt.
Voor hem selfs en voor sijn broedsel.
Schoon het niet en zaeyt of maeyt.
Soekt het sijne spijs op aerden,
't Is met soo veel sorgen niet;
't Sal ook nimmer sulks aenvaerden.
Eer het singt sijn morgen-lied.
Sijnen God te mogen singen
's Morgens vroeg en al den dag
Gaet hem doch voor alle dingen,
Soo men hier bemerken mag.
Trage ziel, die heel onlustig
Tot den lof des Heeren zijl.
Op: dit beesje maekt и lustig
't Roept, 't is tijd, tijd, tijd, tijd,
к ld. p. 83—84.
258

tijd...14

In de eerste strofe stijgt het vogeltje uit pure vreugde op vlug-fladderende
vlerkjes met hoog-trillende tonen naar de hemel. In de tweede strofe dringt de
dichter de lezer niet plotseling een stichtelijk lesje op, maar bereidt hij hem
slechts voor op een stichtelijke symboliek door zijn herhaald: 't is alsof. In de
derde strofe schemert de gerechtvaardigde onbezorgdheid der kinderen Gods
door: de vrijheid in de grote wijde hemelruimte, die het kleine vogelhart kan
genieten, wordt als een symbool voor de ziel, die in de ruimte Gods haar aardse
zorgen gaat vergeten. Dan is de psyche van de lezer voldoende voorbereid en
is ze genegen de symbolische les te aanvaarden van de leeuwerik, die voor God
zijn morgenlied zingt, voordat hij zijn voedsel gaat zoeken op aarde. Daarop
volgt dan de uitwerking van deze morele les en vraagt de dichter aan de lezer,
'in dees' geestelijke Lent' met het vogeltje te wedijveren in het zingen van
Gods lof.
Heeft Sluyter de velden rondom Eibergen in de morgen horen overzingen
van het trillende leeuwerikslied, 's avonds en 's nachts heeft hij het gelok en
getok van de nachtegaal gehoord in de Eibergse bossen. Het eerste gedeelte
van het lied op de nachtegaal is puur natuur, volkomen vrij van iedere symboliek voor geestelijk of moreel leven. Met overgave luistert de dichter naar het
lied, dat nu luid dan zacht, nu traag dan vlug, nu hoog dan laag klinkt: telkens
wisselend van sterkte, tempo en melodie. Wanneer het gezang van andere vogels
is stil gevallen, schalt de nachtegaal nog door de zomernacht en maakt de
stilte hoorbaar. Als een vroege Gezelle uit de dichter de wens, evenals die vrije
blijde zanger, los en vrij van aardse zorg te kunnen zijn. In het vervolg van het
lied wil hij dan tot lof van God met zijn geest boven zijn zwak lichaam uitstijgen, zoals ook het gezang van de nachtegaal ver boven het kleine eenvoudige uiterlijk van het vogeltje uitgaat.
Op het gesang van de Nachtegael
Ey! hoort eens hoe de Nachtegael,
Nu luyde, dan met sachte tael,
Nu ¿jngsae/n, dan geswind en ras.
Nu hoog, dan laeg, singt op sijn pas.
Geen toon en is schier in 't musijk.
Of sy vertoont hem te gelijk;
En soo m'er moer te recht op let.
Komt alles wonder soet en net.
Of al 't gevögelt op sijn wijs.
Een stemme geeft, in 't groene rijs.
Om saem te dooven hoer geschat.
Ну heeft by hoer gesang geen val.
Sy wind den prijs, ah Koningin,
En lokt en tokt elk tot hoer minn'.
Geeft sy hoer тает eens ernstig fos.
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Het klinkt terstond door 't gantsche bos.
Zijn andere vogels in der nacht
Verstomt en sonder kracht of macht,
Sy houdt al even wakker oen
Met hette toonen uyt te slaen.
Wie is 't die niet verwondert blijf.
Dat in dat kleyn' en slechte lijf,
Daer 't yeder een schier siet voor by,
Soo groot en moed en sterkte zy?
O! dat ik ook dus los en vry.
Van ytTle sorge waer ah gy,
O vrye blye Nachtegael!
Ik song met и al menigmael.15
Sluyter is de gelukkige dorpspredikant geweest, die hield van het primitieflandelijke leven van zijn stille Achterhoek. Wandelingen in de vrije natuur
hebben zijn geest fris en open gehouden, en zonder er opzettelijk symbolen in
te zoeken heeft hij spontaan-menselijk van die natuur genoten en er zijn ver
bondenheid met God door versterkt. Geheel anders dan bij Lodensteyn vormden
bij hem godsdienst en natuur een spontane eenheid. Daarom namen Sluyters
godsdienstig-didactische dichtwerken ook onwillekeurig de kleur van de om
geving aan, waarin de dichter werkte. Een leeuwerikslied, dat hij op zijn wan
deling hoog in de lucht hoorde, voerde zijn geest ongedwongen naar God, maar
het behield de natuurlijk-trillende klank. Een nachtegaalslied heeft hem spontaan
verrukt. Hij dacht daarbij niet aan de traditionele 'schelle' nachtegaal van
Hooft of aan 'der bosschen organist' van Revius. l e Hij hoorde eenvoudig het
klare lied van de Eibergse nachtegaal door de avond schallen.
Geheel anders ook dan zijn Utrechtse collega heeft hij de heerlijkheid van
de morgen genoten. Spontaan-blij zingt hij zijn Morgen-gesang, als men
's Somers buyten gaet. Met enkele reminiscenties aan de H. Schrift begint hij
dit lied als volgt:
Hoe vrolik en hoe heuglik
Is 't schoone morgen-licht!
Wat is sijn giants geneuglik
Voor 't menschelik gesteht!
De bergen, dalen, boomen.
De weyden altesaem.
De koele waterstroomen
Staen nu seer aengenaem.

15 ld. p. 87.
ie Jacobus Revius, Over-Ysselsche Sangen en Dichten (ed. W. A. P. Smit), Amslerdam
1930, deel I p. 104.
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De Son, die sich beneden
Ηαά(Γ in hoer tent gerust.
Komt weer te voorschijn treden
Met nieuwe vreugd en lust.
Sy komt veel aengenamer
AL· oyt een Bruyd'gom plag.
Die weer uyt sijn slaep-kamer
Komt heerlik voor den dag.
Sy breekt het alles open,
S'is vrolik ah een held.
Om haren pad te loopen
Die voor haer is gesteh.
'к Sie dauw en damp verdwijnen,
Den nevel trekken op.
Nu hare stralen schijnen
Van 's hemeb hooge top.
't Krijgt al een nieuwe wesen,
De bloemtjens staen soo schoon
Ah Salomon voor-desen
Oyt in sijn Koninks throon.
De vogelen tierelieren.
Elk lieflik in sijn tael:
Ja menschen ende dieren
Zijn vrolik
altemael.17
JAN LUYKEN
De schilder-etser-dichter Luyken nam met oog en oor de natuur scherp waar
en tastte daarbij met een bewogen gemoed naar haar geheimzinnig verborgen
leven. Dit stemde hij in stilte af op de maatslag van zijn minnend hart, dat in
zijn Duytse Lier ( 1671 ) 1 de eros, in zijn geestelijke poëzie God en het hemelse
diende. Het landschap werd voor hem uitdrukkingsmiddel voor zijn liefde: hij
trok het binnen zich en maakte liefdespoëzie van kleuren en geluiden, van
atmosfeer van morgen en nacht. Alles wat hij in zijn fijne sensibiliteit hoorde,
zag of voelde in de natuur, verweefde hij met zijn liefdesgevoel : dit uitte hij
in beelden en vergelijkingen aan de natuur ontleend. Zo hief hij de natuur
boven plaats en tijd uit en stond haar verschijning geheel in dienst van de liefde.
Deze onthevenheid aan de directe werkelijkheid bereikte de dichter door de

17 Wilhelm Sluiter, Psalmen, Lofzangen ende geestelycke Liedekens, t'Amsteldam 1717,
p. 13—14 (eerste druk is van 1661).
1 Joan Luykens Duytse Lier, l'Amsterdam 1671. Hier is gevolgd de uitgave van Maurits
Sabbe: Jan Luiken's Duitsche Lier, Zutphen z.j. (1899).
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pastorale vorm: herders en herderinnen met bloemrijke namen leven in een
harmonische natuur met gouden zonsopgang, kwinkelerend gevogelte en zachte
zoele wind, met maanheldere nachten, bedauwde velden en overschaduwde
beken.
Deze ideale natuur was een onmisbaar element voor Luykens poëzie, waarin
natuur en liefde schering en inslag vormden. Natuur zonder liefde had voor
hem geen waarde! Het duidelijkst heeft hij deze grondgedachte uitgedrukt in
zijn pastorale met Tymena en Hofrijk. — De herderin voelde zich reeds gelukkig bij het louter genieten van een pastorale morgen en zong daarom:
De dageraat begint te blinken.
De Roosjes zijn aan 't open gaan;
De Nucht're Zon komt peer'len drinken.
De zuyde wind speelt met de blaan:
Het Nachtegaaltjen fluyt.
En 't Schaapje scheert het kruyt;
Hoe zoet
Is een gemoet
Met zulk een vreugd gevoet.
Maar herder Hofrijk wijst haar met zijn liefdesfilosofie terecht:
O Harderin! wat meugt gy zingen?
Van 't geen gy in den uchtend ziet;
Van vreugd, van duyzend zoete dingen:
De rechte zoetheyd kent gy niet:
Wat is een bloot gezicht.
Van beemde, en morgen licht?
Ik vin
Voor myne zin
Daar geen vernoeging in.
Een menschentong kan 't niet verbeelden.
Het is een eeuwig duurend vuur;
Een vuur dal al de wereld streelden
Van ouds; het is een zoet en zuur;
Het is de schoone Min,
Onnoos'le Harderin;
Geen beest.
Of 't is geweest
Bewoont van deze Geest. s

t Ed. cit., p. 56—57.
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Evenals bij Hooft staat bij Luyken de wet van de liefde zowel de mens als
de natuur in het hart geschreven. Ook hij hem dringt de pastorale naar het
wezen der dingen, naar het hart van de schepping, ook hij maakt de liefde tot
de rijke weelderige kern, de vuurkern van het leven, ook hij betrekt haar in
het grote verband van de kosmos. In het onderhouden van deze wet ligt volgens
3
Luyken de hoogste wijsheid en het diepst geluk van de mens. Zo wordt de
natuur voor Luyken de levende leerschool van de liefde: 's morgens en 's nachts.
Luyken heeft veel m o r g e n l i e d e r e n gezongen, en de eerste Verdeling
van zijn bundel staat helemaal in het teken van de dageraad : de zon gaat daarin
steeds op over een verliefde morgennatuur, die nodigt en prikkelt tot de liefde.
Wanneer in het eerste lied de minnaar de zon heeft zien proeven van de dauw
der rozen, voelt hij dezelfde liefde-wet in eigen hart en verlangt hij, op een
veel schoner wijze, de dauw te zuigen van de lippen zijner Amorella, de geurige
Amstelbloem. In de tweede zang gaat Lucella ' 's Uchtena als het haantje
kraayt, Onder 't klappen van zijn wieken, Als de dag begint te krieken, Eer
de Huysman ploegt of zaayt', bloempjes plukken. De minnaar lokt haar van
die bloempjes weg met de uitnodiging, om ver van ' 't wilde lof met hem 'in
liefdens gaarde' 'bloemen van een eedier stof' te gaan plukken. Immers: 'Liefdens-hof braveert het a l . . . Liefdens bloemen blyven leven'. * Wanneer de
schone Clara — evenals Hoofts Klaartje — van geen liefde wil weten, vraagt
de minnaar haar, 's morgens mee te gaan in het groene woud 'vol quinkelerend
leven, Leven dat de wetten houd Door de liefde in 't hart geschreven'. In zo'n
lentenatuur ziet men de dieren, die van de allesbeheersende kracht van de liefde
in de natuur veel zuiverder incarnaties zijn dan de mensen, de wetten van de
liefde spontaan onderhouden:
Daar heerst de min,
In linden en abelen.
't Graau Mosjen treet
Zyn gaatjen, rijs op rijs.
't Vinkjen dat in
Het lange riet loopt speelen.
Brandende heet.
Maakt met zijn liefste peys;
Daar fluyt de Lijster,
't Nachtegaaltje zingt
Ter ecren van zijn vrijster.
Die τ ont om hem heene springt.
't Ringel-duyfjen, daar me
S Л. С. M. Meeuwesse, ]an Luyken als dichter van de Duytse Lier, diss. Utrecht 1952,
р. 83, 96.
4 Ed. cit., p. 8—9.
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Sprookjes van vertelt.
Dat toont zich in het minnen.
Staag te zijn een heeten helt. s
Een zelfde intieme verbondenheid van mens en natuur verraadt ook het
Appelona-lied. De schone zangeres Appelona Pijnbergs dwingt het ganse vogelkoor in de vroege morgen tot een eerbiedig ademloos luisteren, en zelfs de
wind in de bladeren houdt zijn stem in bij zulk een Orfisch geluid. Er is hier
sprake van een gemoedsbeweging van de natuur, waaraan die van de dichter
identiek is; hij is evenals de natuur overwonnen door het betoverende lied.
Op het schoon zingen van Juffer
Appelona Pijnbergs
In 't ryzen van den koelen dach,
AL· yder nog te shpen lach.
Zat Appelona, die ik sach
('t Zijn my geen dromen)
In de schaauw der bomen.
En streelde een Luyd,
Terwijl sy uyt
Een heldere boesem song.
Stil hield de tong.
Die 't geveert
Van het hele Woud braveert.
Het singen.
't Springen,
't Fluyten
't Tuyten,
En 't swieren.
Gieren
Dat
Inde
Linde,
Leefde,
Sweefde,

Was nu stil, en* sat
Te luyst'ren;
't Fluyst'ren
Van de blaan ging sacht.
0 Goôn,
Zo schoon
Een Zang
Haar dwang
Heeft my verkracht. β

Door klank en melodie vormen visuele en auditieve waarneming een speelse
expressie van een morgen-ervaring vol vogellied en liefde.

8

ld. p. 10; Meeuwesse, o.e., p. 168.
β ld. p. 66—67; Meeuwesse, o.e., p. 167.
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De echte liefde wil — volgens een ander lied — worden genoten in de stilte
van de vrije lentenatuur, ver van het schril geluid der oorlogstrompet en het
krakeel der stadse vrijers. De minnaar geniet zijn zoetste 'levens droom', wanneer hij in de Bloeimaand bij 'Ruissende winden. Door Yp en Linden' in het
veld mag slapen, of 'Aen een stroom, Begroeit langs haren soom Met d'Elseboom' een jonge herderin mag vrijen. 7
Bij Luyken treft men n a c h t l i e d e r e n aan, zoals ze nog nooit in onze
literatuur geschreven waren. In de nacht beluisterde hij het landschap nog
aandachtiger dan overdag, en daardoor vond hij de verbeeldingsregels voor
het waarderen en scheppen van een verstilde nachtnatuur. De verstilling in het
landschap deed omstreeks 1650 haar intrede en bereikte in Luykens nachtpoëzie voorlopig haar grootste verdieping.
Wanneer alle gerucht verstomd is en de wind door de bomen ruist, wordt
de minnaar door niets meer gestoord in zijn liefdesmijmering. Soms kent hij
meer minnesmart dan zijn geliefde kan vermoeden. Hij moet zich dan vaak
tevreden stellen met in de nacht om haar huis rond te dolen 'by donk're maan,
in guurte, wint en weer', 'terwyl zy lecht en droomt, gedooken in de veer';
de nachtegaal daarentegen mag 's morgens in de iepeboom voor haar kamer
zijn morgengroet zingen en de ochtendzon haar zelfs met een morgenkus wekken. In deze droeve mijmering roept hij de nachtwind te hulp en zingt met
hem een lied door de nacht, vol stilte en sfeer. Het ruisen van de bladeren wordt
in de ritmische deining van de aanhef zelfs een allesvervullend donker, bijna
kosmisch ruisen:
Kom weste windtje, dat de bladertjes doet beven.
En zieltjes zuchten helpt, als gy zoo naar en zacht.
Door duyzend telgjes heen, komt jluysterende sweven.
En zoeltjes gonzen, in het donk're bos by nacht;
Kom, neem mijn zuchten op uwe uytgespreyde
wieken.
En tuitze in Felaas oor (ô / e / a , schoon van aart.
En wit van deugde) en zech hoe Pooles, voor het krieken
Des Rooden dageraats, om hare hofstee waart... 8
Het ruisen van de nachtwind door de bomen heeft Luyken blijkbaar zeer
geboeid. Hij heeft het ook niet willen missen in zijn pastorale met Veldenrijk,
waarin hij met eenvoudige middelen, op suggestieve wijze een maanlicht-heldere
ruimte opriep. Zeldzaam zuiver wordt hierin de geheimzinnige sfeer getroffen,
die de ruimte vervult:

7 ld. p. 62—63.
ld. p. 15—16; Meeuwesse, o.e., p. 166.
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Ter middernacht, by soete somertijt.
Zag Veldenrijk de Ыапке en volle Maan
Haar spiegelen in den Rijn, daar hy so wijd.
Zo ver van huis, op 't kantjen sat. De blaan
Des wilgenbooms, die ruysten met de vliet.
Terwijl hy fluitte, en tuyte, en song dit
lied:...
Na het liefdeslied, dat een pastorale in de pastorale is, eindigt de herders
zang even rustig als hij begon:
Dus song de knaap, en voer al lustig voort.
Wanneer den Haan zijn wikken rekte, en luid
Den dageraad aankraaiden, 't geen men hoort
Een mijleweegs, daar 't bos den klank niet stuit.
Toen stak hy straks het fluitjen in zijn zak.
En ging na huis ten velde in met gemak. β
In een ander nachtlied ontwaakt een herderin die vraagt:
Wie wekt my uit den slaap? wie roept my uit mijn dromen?
In 't midden van de nacht? Zijt gy 't, ô zuide-wind?
Zijt gy 't die suist en ruist, door hoge Beukebomen?
Zij was gewekt door haar herder, die haar aanspoort, schaamte en schroom
te overwinnen. Zij ziet ook zelf de dwaasheid van haar schaamte in. Immers,
zo zingt zij:
De beesten zonder schroom voldoen hun wil en wenschen.
Het RingeUduifjen en al 't Pluim-gedierte vrijt.
En trekkebekt en blust
Haar minne als 't hun lust.
By daag voor yders ogen.
Albeheersehende Natuur,
Och, и schikking valt ту zuur! 10
Groots is de aanhef van het lied, waarin de dichter zijn Laura midden in
de nacht 'met lieffelijk gelaat, en moedernaakte leen' zijn slaapkamer ziet bin
nentreden. Zij komt in het middernachtelijk uur, wanneer de Slaap met de
bedwelmende papaver om het hoofd, op zijn vale wieken door het luchtruim
drijft. Wanneer de dromen dan, opgejaagd uit de olmen, over heel de wereld
vliegen, schijnt het leven één grote hallucinatie:

β ld. p. 29—31; Meeuwesse, o.e., p. 166.
io ld. p. 42^13.
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Op 't hoogste van de nacht, naar 't sinken, en voor 't krieken
Des dageraats, wanneer de slaap die 't al verblind.
Met Mankop om de kruyn drijft op sijn vale wieken.
En (Tyd'le dromen, door een fluysterende wint
Ten Olm-boom
uitgejaagt.
Door al de Weereld vliegen
Om al wat harssens draegt.
Met schaduw te bedriegen.
Met list te domp'len in een treur, of
vreugdestroom.
Toen viel mijn geest te beurt deze allerschoonste
droom.11
Na deze anacreontische poëzie 1 2 vol gevoelige liefde opent de tiende, tevens
laatste Verdeling van de bundel met een geheel eigen bewerking van Horatius'
Beatus ille. In dit gedicht dringt de realiteit van het buitenleven zich zo sterk op,
dat men deze pastorale kunst pastoraal realisme zou kunnen noemen. 1 3 De
dichter prijst de mens gelukkig, aan wie het is gegeven, rustig bij het vreedzaam huisgedierte 'in 't veld zijn dagen af te leven'. Dan vervolgt hij:
Den hofhond bast met zijne makker.
Wanneer den Huysman smorgens vroeg.
Voor dag, met omgekeerde ploeg.
Al zingend', trekkende ten akker.
Op zyne Guyl voorby de hoven rijt;
Dan waaktme, en hoort de wakk're hanen.
Die ons tot naarstigheyd
vermanen:
Gelukkig mensch, die zoo zijn jaren slijt.
Men opent vensteren en deuren.
Men ziet de starren dun gezaayt.
Men voelt hoe 't westewindje waayt.
Dat met een schat van versehe geuren.
Van Vlierblom en Violen
zuyker-zoet.
Van Wijnruit, Tijm, en hage-Rozen,
Die als een root scharfoken blozen,
U in een huys zoo liefelijk begroet.
Daar ziet men 't blode Haasje lopen,
Gins zeylt den Havik in de lucht.
De Klok-hen raast, en is beducht.
Dat hy haar koomt heur kiekens stropen;
H ld. p. 68; Meeuwesse, o.e., p. 109.
12 Luyken heeft met Anacreon misschien kennis gemaakt door de uitgave Griexe Luyt
ofte de Lier-zangen vanden Teïschen Anacreon, vertaelt door Johan de Vries. 's-Gravenhage
1656.
13 Meeuwesse, o.e., p. 165.
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De Tortel kort, de swarte Lyster fluyt.
Men hoort fongs 't veld de beesten loeyen.
Terwijl de dag begint te gloeyen.
En langs hoe meer haar licht te spreyden uyt.
Men ziet den hof met vruchten prijken;
Men zayt, of plant, of ent den boom.
Of queelt een deuntjen oen de stroom.
Zo gaat de zomermiddag strijken;
Tot dat de Zon in 't weste aan 't ondergaan.
De schad'we rekt, langs beemde en heyden.
En jaagt de beesten uyt de weyden.
Ter kooye, met hun Uyers vol gehan.
Na deze bedrijvige rust kan de landman 'By winter, als de wat'ren sluyten,
Wanneer het snippen van de vorst. Het land met eenen harden korst Bedekt'
rustig binnen blijven en de winter buiten laten staan. Tenslotte uit hij zijn
O dat het lot my zulk een leven gaf?
Mijn zanglust zou veel schooner bloejen
En met den Wilg aan 't beekjen groeyen;
Gelijk een Swaan lijde ik het leven af.14
Uit het onmiddellijk daarop volgende gedicht Aan Joan van Rozendaal. Op
zijn vertrek naar Pruisen spreekt dit verlangen naar ongestoorde, landelijke
rust opnieuw. In Pruisen — zijn voedster-stee^— had Luykens vriend als jongen
op het vaderlijk landgoed aanvankelijk een arcadisch leven geleid. Ver van de
bewoonde wereld had hij daar, gezeten in de schaduw van een olm, in de verte
de geiten, stieren en koeien van zijn vader in de bedauwde klaverweiden zien
grazen. De dichter spoort hem nu aan, thuis, als 's morgens 'de Zon rijst uyt
de baren, En schildert veld en gevel root', zijn lier te nemen en te zingen van
zijn vroegere jaren:
Daar zittende onder eenen hage.
Ofte eenen bruynen Eekel-boom,
Aan 't kantjen van een var re stroom,
In 't kriekjen van den koelen dage.
Zing rustig; hoe gy zo veel jaren lang
In 't vrye en goude Holland leefden,
Hoe dat gy naar Parnasses streefden,
Hoe lente-bloem и wees den rechten gang.

l* Ed. cit., p. 70—72.
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Tenslotte wenst hij hem een gevaarloze reis over zee:
Vaar heene met mijn wensch en zegen,
Gy draagt mijn gunst en vrundschap mee;
Dat op de wilde en woeste zee
U nooyt een swarte wolk bejegen;
Den Hemel hoede uw Schip voor klip en zand;
Een koelte blanze in uwe zylen.
En doet и door de golven ylen.
Tot dat gy aan het vruchtbaar Pruysen
land.,5
In deze laatste Verdeling nam Luyken de stemmige romance Van Dooraltus
op. In dit romantische verhaal wordt verteld, hoe Dooraltus, op zoek naar zijn
verloren Leliana, 's avonds bij een oud, vervallen huis aanlandt. Het land
schapsbeeld gaat, na een eerste klassieke regel, heel merkwaardig onmisken
bare trekken van een negentiende-eeuws geschreven landschap vertonen:
De zon verzonk in Tetus stromen,
't Was spade, tusschen dag en nacht.
Wanneer Dooraltus,
onverwacht.
Een rook zag rijzen uyt de bomen.
Daar woont een mensch (zoo dacht hy) en stapte aan.
Langs 't kromme pad, dat hem getijden,
Begroeyt met ruygte aan weder-zijden
Tot hy zich vand aan d'ingang van een laan.
Hier stond hy stil, als een verstelden;
Daar Zag een doodshooft in het gras.
De swarte Raaf riep drie maal kras;
De Nacht-uyl scheen niets goeds te spelden,
Hy evenwel schept moet, en gant al voort.
Belust waar 't eynde zal ЬеЫпаеп;
Nu stuyt hy legens hooge wanden;
Een oud gebouw, heel woest, met open poort.
Daar ontmoet hij in een keuken een ijselijk wijf, een monstervrouw, die, op
zijn vraag of zij hem de weg naar de naaste stad kan wijzen, een meisje roept,
dat 'het hooft behangen met een laken' hem buiten de weg mag wijzen. 'Zy treden
af bij donk're maneschijn. Langs twalef steene trappen.' Gevangen in een om
muurde tuin vertelt het kind haar wedervaren. Eens was zij het slot van haar
vader met haar beminde ontvlucht en met hem scheep gegaan, maar noodweer
had het schip overvallen:

15 id. p. 72—75.
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Uen sestea dag quam, uyt het Noorden,
Zo als de Zon in 't Westen sank
En blikrend langs de baren blonk.
Een byster sware lucht; men hoorden
De Noorde-wint versuchten, langs de zee:
De nacht quam snelder aan getogen.
En rukten ons den dag uyt dOogen;
Het wierd een weer, dat yder schrikken dee.
De blixem schoot door swarte wolken heen.
En flikkerde in de lucht: het kraken
Des donders scheen elkx hart te raken;
De wind groeyde aan, en maakte groóte Zeen.
Het schip aan Zager wal gedreven.
Ging schuuren over klip en sant.
1β
En liep te barsten op de strani.
Dan ziet Dooraltus dat hij zijn bruid, die hij op de avond na deze schip
breuk in een woud was kwijt geraakt, had teruggevonden. Met de heks wordt
afgerekend en beiden reizen terug naar hun land.
In deze zeventiende-eeuwse ballade gaat geen liefelijk arcadisch landschap
open. De inleidende situatie-tekening rondom het huis van het mensenetend
monster is reeds van zo'n geladen, dreigende atmosfeer, dat ze het ergste doel
verwachten. Ook het noodweer op zee is in zijn barre realiteit geschilderd en
het vormt daardoor een passende inleiding op de tragiek van de komende
scheiding. Uit deze schilderingen blijkt, dat Luyken niet alleen de lyrische
zanger van het arcadische landschap is geweest, maar dat hij ook de epische
beschrijver van de angstaanjagende, dreigende natuur kon zijn. Mede hierom
hebben de romantici van de vorige eeuw hem hoog gewaardeerd.
Globaal gezien is Luykens bundel een voorbeeld van de Italiaanse verherderlijking in onze letterkunde. 17 Het herderlijk karakter vinden we terug in de
verheerlijkte natuur, waarin meisjes met bloemrijke namen vertoeven in bossen
en struiken, als voor de liefde bij uitstek geschikte plaatsen. Toch gaan Luykens
pastoralen ver uit boven die van zijn italianiserende tijdgenoten. De naar inhoud
vaak algemeen-geldende natuurtafereeltjes van Luyken kregen namelijk van
diens fijne gevoel voor de stemming van de reële natuur de bekoorlijke toets
van de werkelijkheid, die de meest pastoralen van zijn tijd vreemd is. Deze
dichter van de natuurstemming had geen klassieke namen nodig voor zon of
maan, evenmin voelde hij er behoefte aan, stromen met nimfen of najaden te

ie ld. p. 84, 88.
17 Meeuwesse, o.e., p. 58, waar Maurils Sabbes verhandeling Jan Luyken's
poëzie wordt besproken.
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bevolken. Bovendien wordt de natuur slechts zelden toegesproken of spreekt
ze zelf: dit geschiedt op die enkele plaatsen, waar tot de maan wordt gezegd
dat ze haar aangezicht niet met een nevel behoeft te bedekken, waar de wind
wordt gevraagd als minnebode naar een geliefde te gaan, of waar wordt verteld,
hoe een herder, na verboden mingenot, zijn vreugde uitzingt aan bomen en
weiden, waarna een oude iep als een ekster het geheim weer verder vertelt.
De rekwisieten voor zijn landschap]es ontleende deze schilder-tekenaaretser, die blijkens de Opdracht schreef voor 'de vrolike Amstel-Nimphjes', aan
de Hollandse natuur. Hollands zijn de bomen: iepen, wilgen en elzen, eiken,
beuken en ééns een den, esdoorns, olmen en kastanjes, hazelaars, appel- en
perebomen. 18 Hollands zijn de vogels, die vertegenwoordigd zijn in : mus, vink
en lijster, nachtegaal, tortelduif en de witte IJssel- of Amstelzwaan. 19 Hollands
zijn ook de plaatsbepalingen: de maagden spiegelen zich in de glazen Amstelstroom, de zwaan drijft in de Amstel langs 'haar bieze boorden'; 20 de klaverboorden van een beek zijn overschaduwd door wilgeblaren 21 en aan de dorre
stranden van de Noordzee Iaat zich het 'yslyk gonzen van de bare Zee, En 't
nare huilen van de woede winden' horen. 2 2
Buiten de hier gegeven fragmenten verraadt de dichter nog op vele andere
plaatsen van de bundel zijn picturale visie op de natuur : 's morgens ziet hij
de dauw optrekken en deze langs beemd en veld vervloeien, 2 3 hij ziet hoe de
dageraad met oranjestralen 'door bolle en witte wolken' dringt onder het gezang van duizend nachtegalen 2 4 en hoe de dageraad eerst bleek is, maar daarna
bloost 'en purpert veld en zee'. 25 Aan onze stranden heeft hij tenslotte gezien,
hoe 'daar de zee met breede baren, Komt slepen op de schuyne strand'. и
In Luykens bundels geestelijke lyriek, die zeven jaar na de Duytse Lier be
gonnen te verschijnen, blijkt de vroegere erotische dichter niet alleen nog méér
verinnerlijkt, maar tevens vergeestelijkt te zijn. Even hartstochtelijk als hij
zich vroeger uitte over zijn erotische liefde, spreekt hij hierin over zijn mystieke
liefde. Dageraad en lentelandschap worden dan niet meer ervaren als stralende
momenten en sprekende voorbeelden voor de natuurlijke liefde, maar dienen
voortaan tot symbolen voor de in rust naar God opgaande ziel. Deze wordt
niet meer door een aardse hartstocht onrustig voortgedreven, maar kan zich
met een liefdevolle toewijding geven aan de schoonheid van de schepping, die

ie
19
20
21
22
23
24
25

Ed. cit., p. 16, 30, 34, 35, 44, 67.
Id. p. 10, 43, 54, 78.
Id. p. 22, 38, 78.
Id. p. 67.
Id. p. 32.
Id. p. 45.
Id. p. 46.
Id. p. 54.

2β Id. p. 84.
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wordt gezien als schepping van God. Dan vloeien hemel en aarde in elkaar
over: de symboliek van de alles verlichtende en verblijdende dageraad dringt
zich vanzelf aan de Godschouwende ziel op, en een rustgevend lentelandschap
wordt spontaan genoten als een hemels landschap of paradijs, waarover Gods
glorie straalt. Luyken heeft zijn geestelijke bundels zelf geïllustreerd, en de
sereniteit die over de geschreven landschapjes van deze bundel ligt, vindt men
ook terug in verschillende etsen of gravures uit deze werken.
In Jezus en de Ziel (1678) laat de mysticus Luyken heel de natuur verlangend uitzien naar de dageraad; deze wordt dan een symbool van Jezus, Die
wordt gezien als de dag voor de in duisternis gehulde en naar het licht verlandende ziel*
'
De dageraad, verwelkomt met verlangen.
Van al wat leefd, doorvfoeid de gantse lucht.
En neemt in 't licht de duisternis gevangen.
Zo word de aarde ontlooken en bevrucht.
My η Ziel L· nacht; gy, Jezus, туп beminde,
Zyt dag...
«
In Vonken der Liefde Jezus (1687) ziet hij in de ideale lentenatuur een sym
bool van het hemelse paradijs. Alle natuurverschijnselen, die Luyken in de
Duytse Lier met zoveel liefde had waargenomen, krijgen nu voor zijn be
schouwende ziel de hoogste bestemming. Zo begint zijn gedicht 'Aenmerkt de
Leliën des Velds' als volgt:
Als wy door groene beemden gaan.
Daar veellerhande Bloempjes staan.
Die tot ons al iet willen sprechen.
Met wit, en bfaauw, en rood, en geel.
Vermengt, besprengt, zo schoon en eêl,
Hoe wel, hoe naauw, en dicht bekeeken;
Terwyl zy haaren geest van geur.
Door 't aangenaame Lyf, van kleur
Zo hert-verkwik'lyk van zich geeven.
En 't windje, veegende over 't Hof,
Met bloeisel-reuk, het ruizend lof.
Der hooge Poopelaars doet beeven.
De morgen-zon zo heerlyk blinkt.
En koele daauw van kruidjes drinkt
By 't tuit'ren, fluiten, zingen, kweelen.
Van 't luchtig vluchtig pluimgediert.
Dat lussen Aarde en Hemel zwiert.

17
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Joannes Luiken, Jezus en de Ziel, Te Amsteldam 1714 (achtste druk) p. 46.

En door de takjes heen gaat speelen;
Dan denken wy in ons gemoed:
ô Parodys, wat zyt gy zoet! 2 8
In 'Ну doet my nederliggen in grazige weiden' betreurt Luyken het, dat de
mens de schoonheid van de natuur zo weinig met een geestelijk oog beschouwt:
Croi groene kleed, van zo veel duizend spruitjes,
AL· een versiert Tapyt,
Zo schoon doormengt met blommetjes en kruidjes
Op 's Aardryks vloer, zo konstig uitgebreid.
Had ons Gemoed maar ooren.
Wat zouw men wond'ren
hooren.
29
Van hem, die 't al so wys'lyk schikt, en vleit!
In 'De nacht is voorby gegaan, ende de dag is naby gekomen. Rom. XIII : 12';
is het weer de morgenzon, die als symbool van Gods majesteit moet worden
De naare schaduuw is aan 't breeken,
Terwyl de schoone Morgenster,
Zyn blinkend hoofd komt op te steeken.
En brengt den dageraad van ver.
ô Zanne! heerlyk overtoogen
Met purper, van het Morgenrood,
Zo koninglyk voor onze oogen.
Uw Majesteit is schoon, en groot. 30

Nabeschouwing
Overziet men de ontwikkeling van de landschapsvisie in de bloeitijd van
onze zeventiende-eeuwse letterkunde, dan moet men constateren dat deze visie
zich zowel verruimd als verdiept heeft. Verruiming viel waar te nemen bij
auteurs, die in een meer extraverte geesteshouding objectieve landschappen
met een reële, een arcadische ofwel een half-reële - half-arcadische inhoud beschreven. Verdieping van landschapsvisie toonden de meer introverte auteurs,
die de buitennatuur met hun gevoelsleven lieten samenvloeien. Met enig voorbehoud zou men kunnen spreken van realisten en dromers, een globaal onderscheid, dat zijn parallel vindt in natuurverheerlijkers en stemmingsdichters.
De extraverte schrijvers verruimen hun landschapsbeeld, doordat zij bewust
composities gaan vormen uit een veelheid van waargenomen of gefantaseerde

28

J. Luiken, Vonken der Liefde Jezus, Te Amsteldam 1705 (vierde druk) p. 63.
29 ld. p. 143.
SO ld. p. 211.
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landschapsdetails. Vondel en ook Cats in zijn Zeeuwse periode openden ruimten
waarin talloze verschijningsvormen een plaats kregen. Van Velde, Van Heemskerck, Westerbaen en Sluyter ontsloten de ruimten rondom de Amstel, Leiden,
Loosduinen en Eibergen. Philibert van Borsselen, verschillende andere Zeeuwse
zangers. Starter en Van der Veen lieten in kleiner verband iets zien van de
omgeving van Den Haag, de Zeeuwse eilanden, Friesland, Deventer en de
Veluwe. Krul fantaseerde zijn eindeloze arcadische tafereeltjes uit de Aetas
aurea.
De meer introverte schrijvers schiepen landschappen waarbij de verschillende
nuancen van hun persoonlijk gevoelsleven innig waren betrokken. Hooft en
Bredero schetsten vaker een dag- of avondimpressie, die een adequate uitdrukking van hun liefdesmelancholie moest zijn. Six van Chandelier schreef,
behalve een Coois landschap] e vol liefdesheugnis, heimweelandschappen in
Frankrijk, Spanje en Italië, waarin hij de natuur in allerlei weersomstandigheden als een bovenmenselijke macht over zich liet komen. Oudaen getroostte
zich in zijn jeugd de moeite, geschilderd gram weer te verwoorden, later
schreef hij, evenals De Decker en Dullaert, in enkele verzen stille avond- of
nachtstemmingen, waarin hij een gevoelige verhouding tussen God en de ziel
tot uitdrukking bracht. Hoe nieuw tenslotte Luykens natuurpoëzie was, blijkt
misschien het duidelijkst, wanneer we haar vergelijken met die van de jonge
Van Heemskerck.
Van Heemskerck was een zeventiende-eeuwse r e a l i s t , die blijkens zijn
later leven, uiteindelijk meer om de stad, de cultuur en de wetenschap gaf dan
om de natuur. Toen hij in zijn jonge jaren als vroeg-zeventiende-eeuwer het
landschap tussen Den Haag en Leiden beschreef, deed hij dat op een voor die
tijd verrassende wijze, maar in feite accentueerde hij primair de toevallige,
uiterlijke verschijningsvormen waarover hij zijn oog liet dwalen; hoogstens
heeft hij daarbij een ogenblikkelijk gevoel van bevrijding ervaren. Hij liet de
details sterk domineren en beschreef ze in hun waargenomen objectiviteit. In
zijn bijna nerveus enthousiasme gunde hij zich nauwelijks de tijd om te reflecteren op wat hij waarnam. Daarom kon hij ook niet boven het landschap uitstijgen en tot een diep-psychische landschapervaring komen. De werkelijkheid
werd voor hem geen echte poëzie en kon ook geen adequate poëtische vorm
krijgen: zonder poëtische fluïditeit moest ze in strakke vormen van metrum
en rijm of in conventionele, idealiserende vormen gevangen worden.
Jan Luyken, die bijna een halve eeuw later schreef, was een d r o m e r . Hij
vermijmerde de natuur en deze gaf hem haar geheimen prijs. Hij drong door
de toevallige verschijningsvormen van natuur en landschap héén tot op hun
eeuwige kern. Hiermee versmolt zich zijn innerlijk gemoedsleven, waardoor het
tot een wezensverheldering kwam. Hij vond ook de poëtische wendingen en
de zachte ritmiek voor de natuuraandoening die zijn natuurgevoelig hart in
het landschap mocht ervaren. Met zijn gevoelig oor beluisterde hij de fluisterende geheimen van het landschap en hij voelde er weinig behoefte aan, de
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aanwezige vormen erin met scherpe blik te observeren en zich te binden aan een
geïndividualiseerd, precies gesitueerd landschap. Hij schiep gevoelige landschappen met behulp van natuurstemmingen, die hij in de werkelijkheid had
ervaren. Door deze droom en waarneming, die een adequate poëtische expressie
vonden in zijn verzen, bracht Luyken in zijn geschreven landschappen dezelfde
geheimzinnige atmosfeer, die men ook bewondert in de geschilderde landschappen van de grote zeventiende-eeuwse Hollandse Landschapsschool. Daarin
treft men ook de mengeling van droom en waarneming aan, in tegenstelling
tot het koude realisme van zoveel gegraveerde landschapsillustraties uit de
zeventiende- en achttiende-eeuwse dichtbundels.
Tevens blijkt uit Luykens poëzie, dat juist de klassieke idylle — die zo vaak
de werkelijkheid in de weg stond — een element bevat, dat van grote waarde
kan zijn voor de ontwikkeling van het stemmingslandschap. Dit element van
de gevoeligheid kan zich gezond ontwikkelen, indien de dichter weet uit te
stijgen boven het arcadische schabloon en een eigen taal gaat spreken, rijk aan
zeggingskracht.
In hoeverre de dichters van het Classicisme hierin geslaagd zijn en welke
verbeeldingsregels zij voor de verschillende landschapsgenres verder hebben
ontwikkeld, zijn vragen die in een volgend hoofdstuk aan de orde worden gesteld.
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HOOFDSTUK V

HERFSTTIJ VAN DE RENAISSANCE

Omstreeks 1670 begon het eens vitaal scheppende Holland oud te worden en
verloor het zijn geestelijke spankracht. Het had geld koloniën, kunstkabinetten
met schilderijen en curiosa, bibliotheken met literatuur en wetenschap, buitenplaatsen met geschoren hagen, fonteinen en klassieke tuinbeelden. Men was tevreden en wilde ongestoord rusten op de lauweren, door een wakker voorgeslacht geoogst. De rijke patriciër, die het maatschappelijke en culturele beeld
van de late zeventiende eeuw bepaalde, was zelf-genoegzaam in de letterlijke zin
van het woord: hij woonde in zijn rijk grachthuis of op een weelderig buitengoed en gedroeg zich volgens de stijl van het Franse hofceremonieel deftig en
terughoudend. *
De patriciër was over het algemeen minder speculatief en beschikte over meer
vrije tijd dan zijn voorouders. Doordat hij onbezorgd veel tijd op zijn buitenplaats of in de vrije natuur kon doorbrengen, kreeg hij steeds meer oog voor het
landschap en groeide zijn belangstelling voor de beschrijving ervan. De landschapbeschrijving nam in deze periode dan ook een hoge vlucht. De vroeger
gesignaleerde landschapverruiming in de literatuur zette zich voort in nog
breder opgezette fantasie- of werkelijkheidscomposities. Meer nog dan vroeger
zocht men natuurruimten om er zijn oog rustig te laten dwalen over alles wat er
aan natuurverschijnselen werd geboden. Nieuwe streken werden ook ontsloten
in gelegenheidsgedichten en hofdichten: in een gelegenheidsvers verwachtte
men een korte schets of aanduiding van de streek waar de betrokkenen woonden; in een hofdicht behoorde men het landschapsschoon van de onmiddellijke
omgeving van een buitenplaats in zijn lof te betrekken. Buiten deze twee genres
vindt men nog een groot aantal landschapbeschrijvingen bij dichters, die zonder
beleefde vormelijkheid, 'met vrije hand' noteerden wat hen in de natuurruimten
trof.
Het is opvallend, dat in het begin van deze periode de landschapverdieping
geen gelijke tred houdt met de verovering van de ruimten. De meeste landschapbeschrijvingen blijven overbeladen met vormen, kleuren en menselijke activitei-

1 James Sutherland, A pre/асе to eighteenth century poetry, Oxfort 1950, spreekt over
'reslraint' (p. 64—82) en 'refinement' (p. 83—-102) in 'a polite society'; Günther Müller,
Geschichte des deutschen Liedes, München 1925, plaatst boven zijn eerste tijdvak (1570—
1750) de titel: 'Vorwiegen der Distanzhaltung'.
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ten; slechts zelden ervaart men er een verdieping van de stilte in, en nog zeldzamer zijn de schilderingen waarin men een projectie van het menselijk gemoed
bespeurt. Toch blijkt telkens weer uit enkele verdwaalde versregels, dat verschillende dichters een wezenlijke behoefte aan verstilling en verdieping kenden.
Dat zij deze meestal niet tot uiting brachten vond zijn oorzaak grotendeels in
de geboden gereserveerdheid, die zij speciaal moesten betrachten in gelegenheidspoëzie. En dit was een overwegend genre in de literatuur van deze periode.
Wanneer een dichter gelegenheidspoëzie schreef, moest hij voortdurend met
consideratie tegenover zijn lezers staan en terughoudendheid in acht nemen.
Zijn publiek had geen belangstelling voor diepere gevoelens van de dichter, het
was niet nieuwsgierig naar wat in hem omging. Privé-gevoelens moest hij voor
zich houden! Deze hadden niets met poëzie te maken; ernstige poëzie was immers gemeenschapskunst! Men liet anderen hun privé-leven en verwachtte ook
van hen, dat zij hun gevoelens niet aan vreemden openbaarden; men drong ook
zelf zijn persoonlijke aangelegenheden niet aan de gemeenschap op. Wanneer een
dichter werd gevraagd een gelegenheidsvers te maken, moest hij iets laten horen,
dat door iedere enigszins ontwikkelde toehoorder kon worden begrepen en
genoten, en dat binnen de kring van diens ervaring lag. Een werkelijk dichter
behoorde een beroep te doen op de poëtische eruditie van zijn lezer. Kennis van
literatuur en mythologie werd beschouwd als het belangrijkste element van een
intellectuele uitrusting. Men genoot van het begrijpen van een metafoor of van
een toespeling op klassieke literatuur of geschiedenis. De herkenning van deze
verborgen schoonheden schiep literaire vreugde.
Moest de dichter in gelegenheidszangen blijde of droeve gebeurtenissen
behandelen en vreesde hij, er een té persoonlijke toon in te zullen laten klinken,
dan nam hij zijn toevlucht tot de alles-generaliserende pastorale met een gehumaniseerd landschap. Zo werden de meeste gelegenheidszangen pastoralen,
die als wensgedichten vol eenvoud, schoonheid en vrede eenieders geluksverlangen konden bevredigen. 2 Met deze kunstmatige natuur was de aristocraat
opgevoed: als schooljongen had hij de idyllische landschappen gelezen bij
Ovidius, Horatius en Vergilius, ermee kennis gemaakt door gravures, en ze
later nog steeds onder ogen gekregen op schilderijen, gobelins, tapijten, vazen
en schermen.
Hoe het landschapsbeeld zich nog verruimde en soms verdiepte, zullen we
achtereenvolgens zien bij enkele navolgers van Vondel, bij de herdersdichters,

* Andreas Müller, Landschaftserlebnis und Landschaftsbild (Studien zur deutschen
Dichtung des 18. Jahrhunderts und der Romantik), Stuttgart 1955, S. 36—37; R. Pennink,
Silvander (Jan Baptista Wellekens), Haarlem, De Erven F. Bohn N.V., 1957; Marie Madeleine Prinsen, De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën, diss.
A'dam 1934; Ρ. Α. F. van Veen, De Soeticheydt des Buytenlevens, vergheselschapt met de
Boucken, diss. Leiden I960.
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in de hofdichten en bij een aantal dichters van de werkelijkheid. Onder deze
laatsten zullen we Poot ontmoeten, bij wie, mede dank zij zijn arcadische gevoeligheid, de verstilling van het landschap een nog grotere verdieping bereikte
dan bij Luyken, en bij wie nieuwe verbeeldingsregels voor natuur-ervaring
vorm kregen.

A.

NAVOLGERS VAN VONDEL TUSSEN 1670 EN 1700

ANTONIDES VAN DER GOES
Wie Antonides slechts kent uit de duizenden zware alexandrijnen van zijn
Chinees treurspel, zijn allegorische Ystroom, zijn zegezangen en talloze gelegenheidsgedichten die hij schreef bij gelegenheid van huwelijk, verjaren of
overlijden, heeft alleen maar met de uiterlijke Antonides kennis gemaakt. Al
dit barokke dichtwerk, dat gonst van krijgsrumoer en nationaal-heroïsche trots,
vindt namelijk een rustige pendant in verschillende gedichten, waarin hij in stille
natuurverzen zijn diepste wezen openbaarde. Daarin uitte hij zijn verlangen
naar stilte en eenzaamheid, die hij bij voorkeur zocht te genieten op het land.
Maar ook in zijn barokke dichtwerken zijn hier en daar fraaie natuurverzen
te vinden. Tussen hoogdravende of allegorische versregels door verschijnen van
tijd tot tijd plotseling rustgevende en ruimtescheppende natuurtaferelen, die
afwisselend traditioneel, origineel, door hemzelf waargenomen of gefantaseerdarcadisch zijn.
Zelfs wanneer Antonides een stof behandelde, die hem in een volkomen
vreemd land bracht, trachtte hij nog een enkele natuurschildering te geven.
Zo nam hij bijvoorbeeld zijn toevlucht tot een Vondeliaanse beschrijving van
een zonsopgang, toen hij een tijdaanduiding nodig had voor de opening van
het tweede bedrijf van zijn treurspel Trazil, of Overrompelt Sina van 1666. Een
korte fantasiebeschrijving van de stad Peking zorgde daarbij voor lokale kleur
en verklaring van het toneeldecor:
De morgenzon beklimt haer luisterrijken wagen.
En heeft haer rosgespan weer in 't gareel geslagen.
Tot haer gewone reis. de heuvelschaduw schiet
Allenxkens kleener neer, en mis ik niet, men ziet
Peking daer rijzen met een kroon van zeven muuren.
Gelijk een Koningin den grijzen tijt verduuren.
Met torens zonder tal, en tempelen vol schat.
Wy zijn ter goeder uur getrokken onder stad.1
1
Alle de gedichten van J. Antonides van der Goes, Te Amsterdam, 1748 (zesde druk),
p. 492.
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De alom bekende Chinese muur heeft hij in zijn spel ook een plaats willen
geven en hij beschreef dit mijlenlange bolwerk zoals hij het waarschijnlijk uit
reisbeschrijvingen kende. Zonder omhaal van woorden laat hij die muur door
het Chinese landschap golven:
Die gadelooze muur, die 't daghlicht ziet ontsteken
AL· dOosterzon verrijst met rozen in 't gezicht.
En dooven in het west het uitgediende licht.
Tart noch, na zoo veel ramps, het woeden van de jaren.
En steekt haer voorhooft by Korea uit de baren,
Daer Galoos snelle vloet door 't uitgedroogde zant.
Met ongestuimigheit in Iratuzi strani:
Van daer wortze opgehaelt op hemelhooge duinen
En bergen, woest en wilt met opgenaekbre kruinen,
Daer Xenzis Tigerlant het west in dOogen heeft.
Tot datze in 't steil gebergt de Hoang deurtoght geeft.
En stut dat trots gevaerte, op onverkwikbre stylen,
In eene schakeling van driemaelhondert mylen. г
In hetzelfde jaar begonnen Antonides' zegezangen te klinken. Daarin be
zong hij o.a. de dappere Venetianen, die de Turken hadden verslagen op het
'pekelvelt', dat onder Constantinopel in brand was komen staan. In De Teems
in Brant van 1671 sloeg hij de arcadisch-idyllische toon van het herdersdicht
aan en bezong hij de vrede tussen Engeland en de Nederlanden. Hij verhaalde
daarin, hoe na de nederlaag der Engelsen ook het landvolk aan onze kusten
weer even kon genieten van de tijdelijk ingetreden rust. Daarvoor schilderde
hij een Vondeliaanse idylle, waarin de ongestoorde arcadische rust gelijkelijk
over landschap, vee en volk lag:
Zoo wiert allenx de kust gezuivert van gewelt.
Onnoosle Venerijk, gelegen in het velt.
Docht om geen oorlog meer, en liet zijn veltpijp klinken.
Op knapen op, verweit de geiten, datze drinken.
En drijftze tot den buik in mahche klaverblaên.
Geen hongerige wolf zal nu uit roven gaen.
De wolfhont blijve oen bant. Ik zal uit deze weiden
U volgen met mijn oogh. gy zult het vee
geleiden...
Nu is het hnt geschuimt van ontugt en gewelt.
Op Melker; loet uw fluit op dezen driesprong hooren.
De krekeb zingen mê, de wijngaerts hebben ooren:
Het lauwerbosch wort groen, en 't klaverhnt krijgt moet.

3

2 ld. p. 488.
ld. p. 148, 149.

3
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Venerijk en Boschman mochten na deze overwinning weer leven in een land,
waar tegelijk met de Hollandse klaver, braam en hagedoorn ook de uitheemse
laurier, olijf en wingerd gedijden. Maar toen de oorlog plotseling weer werd
voortgezet, moesten de herders hun fluit aan de pijnboom hangen. De Engelsen
vielen het Vlie binnen en brandschatten op Terschelling mèt de koopvaardijvloot ook 'de rietedaeken op het weerelooze strani'. De Ruyter voer ter vergelding de Theems op en stak Londen in brand, waarop de Nederlandse Maagd
eindelijk naar het hoge noorden toog, waar ze Bellone wist te overmeesteren.
In hetzelfde jaar verscheen in vier boeken het heroïsche lofdicht op Amsterdam : De Ystroom. Ook in dit omvangrijke barokwerk van meer dan vierduizend
verzen vol retorisch-pralende, hyperbolische en allegorische beschrijvingen,
ruimde Antonides plaats in voor natuur- of landschapschildering.
Deze taferelen zijn onderling naar vorm en inhoud verschillend van aard, en
in hun variëteit weerspiegelen ze zowel de fantaserende natuurbeschrijver als
de aandachtige waarnemer van het landschap in Antonides. De dichter fantaseerde over woeste en rustige Oceanen, maar ook schilderde hij het vruchtbare
Zeeuwse korenlandschap, het rijke panorama dat hij vanaf de Amsterdamse
torens kon genieten en de heerlijke IJ-kanten waar hij in een plezierjacht aan
voorbij voer.
Het eerste Boek geeft een beschrijving van de levendige handelsstad aan de
grote Koopstroom, waarop — aldus de Vondeliaanse vergelijking — 'Een drift
van zeilende bosschaedjen af en aen Gedreven, als een vlught van zwaenen, die
in 't krieken Des dageraets, vooruit gespoeit op snelle wieken, Zich wenden in
slagorde, en dwarlen ondereen'. 4
Het tweede Boek bezingt de wereldreizen der Amsterdamse schepen, die niet
altijd rustig 'Thetis rug' mochten doorsnijden, maar op hun tochten naar China,
Amerika en de Goudkust ook de gevaren van het 'gaepend pekelschuim' en
stormen moesten trotseren. Dan konden hevige orkanen hun woeste spel gaan
spelen met de schepen, en was alles genadeloos overgeleverd aan de elementen.
Dan, zo zingt hij, slaat het water van de zee omhoog en:
Τ stort door zijn zwaerte in 't eind gelijk een donder neder.
Knarst rotsen en gebergte in flarden, torst de kiel
Aen 't blint gestarnte, en druktze ofze in den afgr ont viel.
Der wolken spongie schijnt met een' greep uitgewrongen.
Op d'eene stortvL·eg komt voort dOndere
aengedrongen.
De zwarte nacht voert storm op storm aen op haer vlerk.
Nu scheurt de stroom de gront, nu rijst híj als een kerk.
'T vervaerlijk onweer loeit met weêrlicht, blixem, donder
En donderkloot, en roert, al buldrend, 't opperste onder.

* ld. p. 1.
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Een donkre Огкаеп rammeit, en snort met siag op iZag,
AL· of weer d'aerdkloot in een ruwen baiert lag.
Eool rukt brullende de stormriolen open.
Al cTonweêrwinden van vier oorden toegefoopen.
Beproeven kruin op kruin al zwoegende en verhit,
Daer <Гelementen zelfs geschokt, naeu hun gelit
Bewaeren. Febus 't hooft verschuilende in zwart laken
En lamfer, hoort zyn as en kopren dissel kraeken
Van 't stormgewelt. de kap des hemeh dreunt en beeft.
Het pekel zied en schuimt, de dollen zeestorm heeft
Het grontzant omgeroert, het grondL·os hof doen beven
Van Thetys, klippen van hoer wortels afgedreven:
De hulken, in de noot verstroit van ree tot reê.
Een hondert myl te rug gerukt in wilde zee. s
Op het grimmige verhaal van dit onweer, dat de schepen op hun reis naar
Oost-Indië even voorbij Kaap de Goede Hoop overviel, laat Antonides — die
als barokdichter van tegenstellingen hield — onmiddellijk een liefelijke stemmige beschrijving van de Indische Oceaan volgen:
Hier âemt een zoeter lucht op d'Indiaensche plassen.
De zon, in hoeren trans met schooner gout getoit.
Heeft ryker glanssen op het glas der zee gestroit.
En vormt een tintlend licht, die wonderlijke straelen
Niet ongelyk, die, aL· een zoele nacht komt doelen
Op vleermuisvleugeL·, heel den Melkweg, overal
Van kleen gestarnt bezaeit, gelijk een bfoemryk dal.
En zoo veel oogen, die een hemehchildwacht strekken ... ·
Wanneer Antonides in zijn dichterlijke verbeelding met de schepen in Indie
is aangekomen, weet zijn classicistische fantasie geen raad met de overweldigende
grootsheid en geheimzinnigheid van de Indische wouden. Hij waagt zich dan
ook niet aan een beschrijving, maar bevolkt ze eenvoudigweg met Saters
('alsaen én mond én wang met Sandelbloet besmeert') en Nimfen, die 'vliên
door 't wout'. Hij is bovendien te druk met het opnoemen van alle produkten
die dit rijke gebied oplevert, om zich met de werkelijke natuur van die streken
bezig te houden.
Na een lange fantasiereis door het hele oosten keert hij naar het IJ terug.
Wanneer hij daar de graanvloot uit Polen ziet binnenvaren, wordt de trotse
Zeeuw in hem wakker:
Maer roem niet al te trots op uw gewasch en koren,
O Polen, dat zoo ver met uwe grenzen springt,
β ld. p. 42—13.
β ld. p. 43.
18
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Dien ongemeeten kreits van korenryken dwingt;
Zuidbevelant alleen, de schuur der Zeeusche baren,
Myn vaderlant, braveert met schooner korenaaren.
De milde Ceres heeft hier laetst hoer' troon gebaut.
En 't velt gehuldigt met een' labbert geel van gout.
Men hoort bescheidelijk de goude ploojen kraeken.
En ziet den wint den halm verkoelen voor het ЪЫекеп
Der stede zomerzon, en dOpgezwollen oer
7
Uitkemmen, streelen als een pruik van goutgeel hoer.
In het derde Boek laat de dichter zich in zijn fantasie wegzinken in het IJ,
om daar onder water de paleizen van de U-god en de Noordzee-god te bezoeken
en getuige te zijn van de ruzies der riviergoden van Europa op de gouden
β
bruiloft van Peleus en Thetys.
Aan het begin van het vierde Boek keert hij uit zijn droom terug tot de
werkelijkheid en maakt hij in een jacht een tocht buiten de stad, om 'de Waterlantsche kust te groeten' : de landschappen langs het wijde IJ, van Pampus tot
aan Beverwijk. Hij begroet, vanaf de hoge dijken aan de overzijde van het IJ,
de zeven torens en het nieuwe Stadhuis van Amsterdam, en stelt zich het weidse
panorama voor, waarover de hooggeplaatste beelden van het Stadhuis voort
durend hun ogen mogen laten weiden:
Wy willen van den top der Waterlantsche dijken.
Die 't Y beletten met zijn golven in te strijken.
De boomgaertbunders en het weüant, ah weleer.
Op 't midden van zijn hoop te zetten in een meer
En bfonke zee, die trots de polders in durf breken.
Al 't lant afweiden van iFestrriesiam/ en zijn strecken.
De pracht van Amsterdam bespieglen, en van ver
Begroeten met ons oog de hooge Zevenstar
Van haere toornen, die zo weits het hooft vertoonen,
AL· in het mirtewoul de dennen haere kroonen
Verheffen, en de beuk het kreupelbosch beneên
Zijn loofwerk doelen ziet, en zweeft'er overheen.
Hier nood ons het Stadhuis, het uiterste vermogen
Der boukonst oen te zien, in zijn verheven bogen.
En kapiteelen, en het beeltwerk rijk van stant
En konst, in 't marmer hooft der gevelen gepfont;
1 ld. p. 64.
β W. A. P. Smit wijst voor het onder-water-bezoek op Van Veldens Roemster van den
Aemstel en voor het ruzie-motief op Lambert van Bos' Merwe-kroon, opgenomen in diens
Dordtrechtsche Arcadia van 1662. (W. A. P. Smit, Iets over het derde Boek en over de
bronnen van Antonides' Y-stroom in N. Tg. 48 (1955) p. 193—98).
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In beelden, die den top versieren, en van boven
Het oog slaen over 't Y, de Zuiderzee, de hoven.
De lustwaranden, en kastelen, elk om prijs.
Door al het Diemermeer, des AemsteL· paradijs,
Verspreit, en tot vermaek in dreven afgeschoten:
Des AemsteL· zïlvren vliet, beploegt van sloepen, booten
En speeljacht, tochtschuit, kogge en ponten, en wat meer
Geen' grooten stroom betrout, noch ongestuimig veer;
Met al de dorpen en gebuurten, door de veenen
En rijke velden, voor 't gezichte in 't eind verdwenen:
Dat zelfs verffoeuwende, het al beneên de kim
Ziet nederstruiklen, en verdwijnen, als een schim.
Nu blinkt de heerlijkheit der kerken ons in cToogen.
Dan hout de ruime kreits der stede ons opgetogen.
En schijnt van hier maer een paleis, een hooftgebou,
'T geen oorlogsonweêr, vier, noch outheit sloopen zou. 9
Na deze picturale uitweiding over het rijke landschap ten oosten en zuiden
van de stad, vaart de dichter in zijn verbeelding verder langs de noordzijde
van het IJ. 'Hier mengt de traege Zaen haer vlietnat met de baren van 't Y,
in ruimer wedde en boezem uitgevaren.' Daar spreekt hij het blinkende water
van de zilveren Zaan toe, dat met de heldere stralen van het 'zomerzonnelicht'
het linnen op de blekerijen van Oost- en Westzaan bleekt, en ruikt hij de lucht,
vervuld van frisse geur. Daarna vaart hij langs Sparendam verder naar Beverwijk, waar hij, op de overgang van het vlakke land naar de duinen, geniet van
de 'verandring van gezichten':
. . . hier is het font
Bezaeit met koren, en versiert met boompluimaedjen.
Daer rijzen hofwarande en vruchtbre
lustbosschaedjen.
Gins straelt de duinbeek met een ader van kristal
Door Helm en Santorye in 't boomgaertrijke
dal.10
In dat parklandschap houdt hij een historische beschouwing over Haarlem
en de vervallen sloten van die streek, waarna hij langs 'een lijst van Dorpen'
om het IJ, terugvaart naar de Zuiderzee. Vandaar ziet hij, met het oog van
Vondel, het vette Noordhollandse land met de welvarende steden Edam en
Hoorn liggen:
De Zuiderzeekant toont ten westen, in 't verschiet.
Edam, en Hooren, het Noorthollantsch
hooftgebiet.
De rijke zuivelmarkt, die Nederhnt kan aezen
Met voedzaem dischbanket van vette Edammer koezen.
β ld. p. 101—02.
10 ld. p. 104.
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En ziet met vrolykheit de trage Beemsterkoe
In maische klaver treên tot aen den kossem toe.
Het dartel Vroonlantsch kalf, met vet op 't lijf gegoten.
Het vroeggras scheren, hier zoo dartel opgeschoten
...11
Terug in het IJ nodigt hij de lezer tenslotte uit, met hem een hoog oorlogsschip te beklimmen om dan, vanaf de kampanje, nog eens voor een laatste maal
naar het westen en oosten uit te zien :
Wie twijfelt aen mijn zangh, klim op dit schip omhoog.
Dit oorlogsslot, en laet van 't steil kampanje 't oog
Uitstraelen over 't vlak, van daer de witte duinen
Zich schijnen in de lucht te heffen met hun kruinen;
Of liever daer die streek een zilvre lucht verheelt.
En al het duin, een wolk, daer 't zonnevier op speelt:
Tot daer de Zuiderzee 't gezichte schijnt f ontslippen.
lz
En in het Ыаеи verschiet gesmolten, weg te glippen.
— Dit dichtwerk maakte Antonides op slag beroemd. Hij verliet de apotheek
waarin hij werkzaam was geweest en ging in 1672, na de terugtocht der Fransen,
in Utrecht medicijnen studeren. In 1674 gaf hij deze studie op en aanvaardde
'een voornaeme plaets in den Secretarye' van de Zeeraad te Rotterdam.
Antonides' gezwollen, meestal onpersoonlijke b r u i l o f t s d i c h t e n heb
ben aan hun begin of einde vaak een kort natuurschetsje of tijdaanduiding.
De Maikrans,13 gevlochten voor Thomas Teiler en Fransina de Waale, is heel
typerend voor de werkwijze van de dichter. Het gezang begint met een tijdbepalende beschrijving van een lentemorgen:
De Maizon lonkte met veel üeffelijker straelen
De roode kimmen toe: geboomte, berg en doelen
Verquikten: al het velt door 't konstige penseel
Van vrou Natuur bemaelt, gelijk een tafereel.
En tot een bloemtapijt door hare hant geweven.
Scheen een violendaeu ten lippen uit te geven.
De droeve nachtegael vergat nu eens hoer
klagt...
Tegen het einde van de zang komen dan de verzen, die bruid en bruidegom
erop wijzen, dat de avond valt en het tijd wordt zich naar het huwelijksbed te
begeven :

и ld. p. 107.
« ld. p. 132.
is ld. p. 221—24.
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O Bruidegom, die vaat de floeuwe zonnestroelen.
Met vreugt ter westkimme o/ ziet struikelen in zee.
De vrolijke Avontstar verheft zijn hooft alreê.
En schijnt tot uwen dienst de briessckende genetten
Den toom te vieren, en zijn loop meer voort te zetten.
Zy rooken onder hun gareelen. 't montstuk, wit
En drijvende van schuim, toont hoeze zijn verkil.
Aan het slot van deze zwaaroverladen avondbeschrijving wordt de hoop uitgesproken, dat in de volgende lente — ook weer breed geschilderd — het
huwelijk gezegend mag zijn met een zoon:
Gae heen gelukkig poer, en eer noch eens de Mai
De vruchtbre velden kleet met hare bloemlivrei.
Eer 't Twélingteeken weer и vriendlijk leert omheben.
Het Haerelemmerbosck de takken van zijn elzen
Met weelig maüoof kroont, en 't Spaeren oen zijn' kant
En zilvren waterstroom den breeden maiboom plant,
Zie ik een' jongen zoon uw zorgen rijk betaelen.
En mengen in een stam de Teilers, en de Waaien.
In een ander bruiloftsdicht worden de aankondiging van de nacht en de
hoop op een jonge zoon in één adem uitgesproken. Ook dan is het een classicistische nacht die over de aarde valt:
De zonnetoorts is oen 't verdwijnen.
De nacht verjaegt het deizend licht.
En dekt reets 's werreüs aengezicht
Met haere donkere gordijnen.
De maen steekt hare hoorens op.
En al 't gestarnte stijgt in top.
Gae, pluk de vruchten van uw vryen.
En eer de zon zich weer vertoon'
Om door den Kreeft of Leeuw te ryen.
Verwachten wy een' jongen Zoon. u
Wanneer de dichter verwacht, dat het feest tot aan de morgen zal duren,
herinnert hij het jonge paar aan het huwelijksbed, met verzen waarin hij de
jonggehuwden wijst op de reeds aanbrekende dageraad:
Tree toe dan. Bruigom, want de maen
Begint allenxkens neer te doelen.
En steiler rollende uit den trans.
Vast in te krimpen hoeren glans.15
« ld. p. 239.
« ld. p. 227.
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Of:

Moer ziet, de stille middernacht
Op vleermuisvleuglen
aengedragen.
Rolt steil voorover, en verwacht
De zonne op hoeren morgenwaegen ;
Zy noodt и om den kuisschen brant
le
Te blusschen op de
ledekant.

Of:

0 Bruidegom! de middernacht
Rolt vast van 't hooftpunt neer. de wacht
Der starren is reets doof gescheenen.
De blijde Morgenstar alleen
Wil eerst и zien naer d'echtkoets
treên.17

Even onpersoonlijk als deze bruiloftsdichten was het gelegenheidsgedicht
Harderszang. Dafnis,1B dat Antonides schreef bij de dood van Joan F. Gimmenig, 'Hoogleermeester der welsprekentheit en Grieksche Tale te Vlissingen'.
Antonides koos de onpersoonlijke vorm van het herdersdicht, óf omdat hij
geen persoonlijke gevoelens had te uiten, óf omdat hij met de retorische
verzen van zingende herders juist al te persoonlijke gevoelens enigszins kon
versluieren. In zulke verzen kon hij eigen droefheid overdragen op het landschap en dit laten treuren over Dafnis die was heengegaan. De beurtzang van
de herders Egon en Dameet liet hij als volgt beginnen:
De morgenzon versmolt op 't vrugtbaer velt aireé
Den zilvren daeu, en steeg ten wolken in uit zee,
AL· Egon zijn gezang en hardersfluit liet
hooren...
Bezie de beek, noch korts zoo helder als kristal,
Nu isze me beroert; de zuivre waterval.
Die moedig met een schat van paerlen pleeg te bruisschen.
Zinkt neer zoo zwoer ah loot, en smoort zijn lieflijk ruisschen.
Hoe zoekt het vee zoo ver het nat ter slinkerhant?
'T is door mijn tranen brak geworden oen dees kant
Nu
En
De
En

schreit het al met ту. de
schudden, daermen 't ziet,
beek stort tranen, duin en
zelfs mijn boom, uit rouw,

kruiden leeren schreien.
hun tranen op de weien.
dalen galmen weer.
stort al zijn pruimen neer ...

Nu staet de kudde stom. de zwaen, die pleeg te bruizen
Voor stroom, begint van druk zijn pluimen uit te pZuizen . . .

ie ld. p. 234.
" ld. ρ. 24β.
1β ld. p. 317—20; in deze zang volgde Antonides Vergilius' vijfde écloga.
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Dus zongen Egon en Dameet, by heurte, om strìjt.
Wanneer de schaduw aen het krimpen, hun den tijt
Besnoeide, en riet het vee ten heemden in te jagen,
Om 's avonts Dafnis doot geruster te bekhgen.
Antonides' liefde voor de n a t u u r en de l a n d e l i j k e r u s t , die zich
vooral in het vierde Boek van zijn lofdicht op het IJ reeds aankondigde, sprak
overduidelijk uit een vijftal hof- en landgezangen, waarin hij de heerlijkheden
van de natuur bezong op rustige plekjes bij Amsterdam, Vlissingen, Haarlem
Rijswijk en Utrecht. In deze zangen uitte hij, zonder retorische woordenpraal of
historieschrijverij, zijn pure vreugde in het buitenleven. In die rustige natuur
stelde hij zijn ontvankelijk gemoed open voor natuurindrukken en rustte hij uit
van de opgezweepte hoogdravendheid van zijn gelegenheidszangen.
In 1672 bezong hij de lusthof, die de Amsterdamse schepen Joan Six in de
buurt van Zeeburg had laten aanleggen en naar de ligging 'Ymont' had genoemd. In Antonides' hofdicht Ymont19 werd dit buitengoed de plaats, waar
de staatsman in de 'eenzaemheit' van het land zijn zorgen kon begraven en
waar in de 'diepe stilte' de verre Muiderberg hem tot een Parnassus strekken
kon. Eens had het buitengoed gevaar gelopen, tengevolge van een dijkbreuk
te worden verzwolgen, nu was het een veilig oord van verheven rust geworden :
O Ymont, die, voorheene in laeg moeras gedoken.
Zoo moedig uit het riet nu 't hooft hebt opgestoken;
Wal goet geval heeft и met zulk een gonst verplicht?
Hoe welig speelt nu uw verwonderend gezicht.
Alleen gewoon te zien den zeedijk, en de weien.
Die 't meir bezoomen, dat den Diemerweg quam scheien.
Toen 't Y gegeesselt van zijn roede, het Noortwest
Den ringdijk scheurde tot den gordel, en geperst
Van 't loeiende onweer, in dien boezem quam gevaren.
En dreigde и mè ten prooi te geven aen zijn baren.
Nu ziet gy onbevreest dien grootvorst in den mont;
En hy schijnt zelf verlieft op uwen vruchtbren gront.
En niet dan vreedzaam door de dijksluis in te streven.
Hier zal uw Heer zomwijl zijn rust den teugel geven.
Wanneer hy op de Rol en Vierschaer afgeslaeft.
Gerust zijn zorgen in uwe eenzaemheit begraeft.
De Muiderberg van ver zal zijn Parnas verstrekken.
De Zanggodinnen hem zijn eigen tafel dekken,
Door zijne miltheit op den hoogsten top gebaut
Voor elk, die van dien trans zich spiegelt in het zout
En 't glas der Zuiderzee.
» ld. p. 397—98.
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Een jaar later getuigde Antonides weer eens van zijn verbondenheid met
het Zeeuwse land. Toen gaf hij in zijn hofdicht Bossenburg20 een poëtische
schildering van mevrouw Lamsins' gelijknamig buitengoed, dat bij Vlissingen
was gelegen. Daar voelde de landsvrouwe zich, aldus de dichter, telkens heen
gelokt, wanneer de lentezon de aarde deed smelten 'in een verliefde gloed'.
Dan kwam ze zich op haar lustgoed ontspannen en trachtte ze, Opgetogen in
natuurbespiegelingen', op het voorbeeld van Descartes, door te dringen 'tot in
het hart der dingen'. Wanneer ze zich daar had verlustigd in de fruithoven,
tussen de bloemperken en bij de vijver, waarin de vissen 'als starren weemlen
en verschieten zonder rust', stond het haar altijd vrij, de hoge toren van haar
'Lantkasteel' te beklimmen. Daar kon ze luisteren naar het woeden van de zee
of met eigen ogen de schepen van haar man met schatten uit Suriname zien
binnenvaren. Vanaf die hoogte had ze een vergezicht over heel Walcheren :
Hier is het alles stom, de wint is zelfs gereet
Te zwijgen, от и niet te stooren daer gy treet!
Het stae ту vry terwijl een zuivre schets te malen:
Want geene schildery kan by uw' Lusthof haelen ...
Gy staet rondom bekroont met aengename dreven.
Die hngs den vyverkant een koele schaduw geven.
Terwijl de nachtegael van tak in takken springt.
En al 't gevogelte verstomt, wanneer hy zingt.
Van waer zal ik uw lof dan allereerst ontvouwen,
O Bossenburg? van uw gezegende Lantsdouwen
En weiden daer gy 't hooft oen uwen westerkant
Zoo heerlijk uit verheft? of daer uw koorenlant
Zoo prachtig zich vertoont; wanneer de zon komt Ыакеп
Uit haren hemeUeeu, ab of het met gout Ыкеп
Bekleet was, daer de wint van 't zuiden ruischt en speelt.
De zwellende aeren kust en met zijn adem streelt:
Of daer ge wederzijts ziet twee vermaerde steden,
Noit van den vyant, als tot zijn verderf, bestreden;
Hier Vlissingen, dat als een steiger in de zee.
Zoo menigmael die schoon gevaegt heeft van zijn reê;
Daer 't kooprijk Middelburg, den stoel der Zeeusche Staten.
Moer zoo 't oen geene streek и lust het oog te laten
Uitweiden in het rond, daer 't woedende element
Des Noortschen Oceaens de stranden beukt en schend.
En 't Schelde met zijn hont al oia//em/e oen komt streven.
Dan ziet gy 't witte duin allenxkens, hoe verheven.

2« ld. p. 399—402.
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Ontglippen het gezicht, en in het bfoeuw verschiet
Met zijn gehelmde kruin verdwijnen, daer gy 't ziet.
Uw Elzeboschje, 't geen zich spiegelt in het water
Des breeden vyvers, die met aengenaem geklater
Rontom de Hofstee mischt, gelijk een zilvre bron.
Bedekt Mevrouw voor 't vier der steile zuiderzon,
Wanneerze in lommer van dat paviljoen
geweken.
Den ganschen Hof beschouwt, en zelfs niet wort bekeken.
In het daarop volgende voorjaar was Antonides te gast bij Hendrik Koning,
eigenaar van de hofstede 'Akendam'. Dit buitengoed was gelegen in de fraaie
streek even ten noorden van Haarlem, juist tussen het Spaarne en de Bloemendaalse duinen. Toen Antonides zag, hoe zijn vriend daar, in de rust en een
zaamheid van het land, zijn koopmanszorgen kon vergeten en rondwandelde
langs het Spaarne en door de duinen, en in de lente bovendien mocht genieten
van de pralende kleuren en verkwikkende geuren van zijn bloemenhof, schreef
hij op de eerste van de Bloeimaand zijn Geluk Aen den Heere Hendrik Koning,
Met zijn Hofstede in Akendam: 2 1
Nu met de Lentezonne een vlucht van Nachtegalen
U komt in Akendam met veltmuzijk onthalen,
Daer al 't geboomte и juicht van verre te gemoet.
Met hondert orgels, en vol vreugt hoer Koning groet
Met neêrgeboogen kroon, kom ik и mè genaken.
En mijne zangnimf neemt haer deel in uw vermaken,
O Henryk, 't zy gy и verlustigt langs den boort
Van 't zilvre Sparen, 't zy het duin uw oog bekoort.
Of dat gy achter 't kruit gedoken, met gedachten
Weegt al de wondren van Natuure en hare krachten.
De bloemhof schept verschiet van kleuren, even schoon
GedommeÜ ondereen, hier is de goude kroon.
Die tintelt in het vier en gout der zonnestralen.
Augustus zietmen in het gloeiend purper pralen;
Scharlaken, hoe het bloost van hoovaerdye om 't hooft.
Ziet door de roos en tulp zijn glansen uitgedooft.
Abge aen Natuurs penseel, zoo geestig in 't schakeren
Van zoo veel verwen die elkander nergens deeren,
Hoe 't karmozijn schijnt af te steken op het groen.
Lavendel op het wit, het blaeuw op vermiljoen,
U zelfs hebt blint gezien, en zijt belust te keuren
Het wonderbaer verscheel van allerhande geuren.

21 ld. p. 402—04.
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Zich spreiende uit de roos, der bloemen koningin.
Narcis en Hyacinth, bekend door Febus min.
En Simbel en Jasmijn, dan stoet gy opgetogen.
En vint niet meer natuur, moer goddelijk vermogen.
In Lantvermaek 22 staat de dichter 'in eenzaemheit geweken' bij Rijswijk in
een lustwarande van hoge bomen. Het is nog heel vroeg in het voorjaar:
'T geboomte, dat alleen met botten uit komt breken.
Stoet stom, hoe weer zijn jeugt zoo vroeg begint.
Hij had het drukke hofgewoel verlaten, om in de 'diepe stilte' van de landelijke eenzaamheid tot een volkomen innerlijke rust te komen. Daarvoor was
hij in de vroeg-ontluikende lente zijn eenzame middagwandeling begonnen.
Maar hoe het oog de heerlijkheden in de wijde omtrek ook genoot, dit betekende
niets voor hem, omdat zijn hart zijn Rozemont miste: 2S
'K vertreê de middagspijs in Ype- en Beukelaenen,
Die tarten met hun hoogte Abeel en Populier.
Daer ryst een heilige Eik, gelijk de boschgoôn waenen.
Gins mengt de Lykcipres zich met Lauwrier:
Hier keur van lustwaranden en prieelen,
Daer duizent vogeltjes met duizent orgels speelen.
Men kan oen deze zy 't nabuurig Ryswyk hooren.
Gins kaetst den Haeg het licht der zuiderzon weer af:
Daer ryst het prachtig Delf met zyn verheven toaren.
Braverende op zoo meenig heldengraf.
Zie herwaerts aen de Schevelinger duinen
Zoo verre in 's blaeuw verschiet verdwijnen met hun kruinen.
Het Prinselijke huis gedoken in de boomen.
En honden andre, hier rondom tot pracht gesticht,
Vertoonen zich, en 't stoet my vry daer in te komen.
En zonder zorg te streelen mijn gezicht:
Daer meenigten de kommer in hun ziehn
Vast voeden, die hen knaegt, en naestapt op de kielen.

,

In zulk een overvloei onschuldige vermaken,
In zulk een diepe stilte, en met my zelfs te vreên.
En nijdig, noch bezorgt, om mijne, of 's anders zaken,
Ontbeere ik 't al, in Rozemont alleen:
Want wat kan toch my vergenoeging geven,
Nu zy niet buiten my, noch ik van hoer kan leven?
22 ld. p. 417—19.
23 Rozemont is Suzanna Bormans, voor wie hij dit gedicht schreef en met wie bij in 1678
huwde.
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Dat de druk-orerende Antonides in wezen behoefte had aan stilte en een
zaamheid, blijkt nog eens uit zijn Lof der Eenzaemheit, 2i opgedragen 'Aen
den Heere Henderyk van Solingen, Ervaren Arts en Filosoof'. Deze vroegere
leermeester van Antonides woonde aan de rand van Utrecht in een rustig
buitenhuis aan de stille Rijn, waar hij ook een kruidentuin bezat. In die een
zaamheid zocht de dichter hem op, na een onrustige zwerftocht door Zeeland
en de Zuidelijke Nederlanden. Daar aan de Rijn voelde hij zich als een zeeman,
die de gevaren van het pekelschuim en de trouweloze zee had moeten trotseren
om eindelijk in een veilige haven te kunnen landen. Maar op zijn tocht had
hij ook weer volop van het landschapsschoon van zijn dierbare Zeeland genoten :
'T zy ik in Wakkeren, en zijn vermaerde steden,
Den gantschen aerdkloot door gevreest en aengebeden.
My op 't lant vermaekte, en vond een rijke stof.
Omdat al 't Eilant schijnt beplant tot eenen hof.
De steden in dien hof gesteht tot lustpaleizen.
Het zy 't me lustte naer Zuidbevelant te reizen.
De Zeeusche koorenschuur, en vrolijk met mijn hant
Den oogst te plukken in mijn vruchtbaer
ааетЫпі...
Hoezeer hij ook was verrukt geweest over het Zeeuwse land, de Zuidbrabantse
korenvelden, het wilde Zoniënwoud en de schaduwrijke dalen met 'rivieren,
bronnen of fonteinen van kristal', toch was hij bij het zien van al dat landschapsschoon blijven verlangen naar de eenzaamheid: 'Want hoe verandring,
пае het schijnt, de zinnen vleit. Noch haeltze niet by 't zoet vermaek der een
zaemheit.'
Antonides heeft ook de bekoring van de avond en de nacht ondergaan. Wan
neer hij de gracieuze rust van de avondstilte onder woorden brengt, verstoort
hij de stemming niet door barokke woordenpraal en weelderige beeldspraak.
Dan treedt de zon niet meer met een mei van rozen uit haar troon op de
avondkim en gloeien er geen blakende ogen en blozende wangen meer door
het floers der wolken heen. 2 5 Dan treden de sterren aan :
Gekleet in goude lievereien.
De breede melkweg, altijd wit.
Vertoont de starreregementen.
Vernachtende in hoer bL·nke tenten.
Tot dat de zon de kimmen wint.
En maekt alle andre vieren blint. №

24 ld. p. 371—79.
25 ld. p. 122—23.
28
ld. p. 424. Voor de starreregementen: zie bij Schermer voetnoot 1.
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Zulke korte, suggestieve verzen hebben grotere evocatieve kracht dan de
lange barokke alexandrijnen vol woordenpraal; ze roepen een ogenblik van
grote kosmische stilte op, die de onmetelijke ruimte van de heldere hemel doet
voelen.
Antonides heeft op het kompas van Vondel gevaren, en deze heeft hem en
Vollenhove steeds beschouwd als zijn beide 'zonen in de kunst'. Het is wel zeker,
dat Antonides zonder Vondel nooit de versvaardigheid zou hebben verkregen,
die zijn tijdgenoten zo in hem bewonderden, maar van de andere kant zou hij
zonder Vondel en zonder de opzwepende tijdsomstandigheden waarschijnlijk
ook meer zichzelf zijn gebleven, d.w.z. een rustig, bescheiden dichter, die in
de stilte en eenzaamheid van de natuur zijn eigen vorm vond. Dit verlangen
naar eenvoud sprak hij nog eens nadrukkelijk uit, toen hij het verzoek van
Geeraerdt Brandt, om zijn gedichten opnieuw uit te geven, afweerde met een
vers waarin hij vragenderwijs schreef:
Zal ik, gewoon op stille stroomen
Te spelemeien met een boot,
In zee geen dolle orkanen schroomen.
En reukloos worstlen met de doot? 27
Toen hij uitdrukkelijk had beleden, dat hij oorlogsklanken en vleiende verzen
had laten horen, omdat men hem daarom had gevraagd, trok hij zich tenslotte in de natuur en in zichzelf terug met deze stille verzen:
Dies duik ik veiligst onder 't loof,
In bruine schaduw neêrgedoken,
Daer 't schemerlicht my lieflyk stoof.
En mijne dichtlust, onbesproken.
My zelfs verstrekke een stil vermaek. 28
— Blijkens zijn eigenlijke natuurgedichten is Antonides in zijn diepste wezen
een stille dromer geweest, die hield van de landelijke rust, waarin hij mijmerend
zijn blik kon laten rusten in de wazige verten van het verflauwende landschap. ^
JOHANNES VOLLENHOVE
Vondels tweede zoon in de kunst, Johannes Vollenhove, heeft weinig behoefte
aan natuur en landschap gekend. Hij hield er zich slechts mee bezig, wanneer
uiterlijke omstandigheden hem ertoe dwongen, in lofdichten, rampgezangen,
bruiloftszangen of rijmbrieven iets over de plaatselijke situatie te verhalen.
« ld. p. 392.
Î8 ld. p. 394.
г» ld. p. 102, 132, 400, 418.
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Bovendien waren deze beschrijvingen doorgaans zo vol natuurpersonificaties,
dat er van onbewuste, autonome natuurgehelen niets meer overbleef.
Vollenhove was in het gelijknamige stadje geboren, had theologie gestudeerd
in Utrecht en Groningen, en was achtereenvolgens in het Drentse vlek Vledder
anderhalf jaar, in Zwolle tien jaar (1655—1665) en in Den Haag veertig jaar
(1665—1705) predikant. Zijn kort verblijf in Vledder heeft hem de ogen
beslist niet geopend voor het Drentse landschap, en zijn vijftigjarig stadsleven
zal hem wel hebben gedwongen, telkens terug te grijpen op de conventionele
natuur- en landschapsschablonen van de literatuur.
Wel heeft hij enigszins gepoogd, zich in zijn gelegenheidsgedichten aan te
passen bij de plaatselijke situatie. Een enkele maal is hij er zelfs in geslaagd,
door het noemen van eigen landschapsaccenten, iets van de lokale kleur van
een bepaalde streek te geven.
Dit deed hij bijvoorbeeld in twee l o f d i c h t e n voor zijn vriend en ambtgenoot Willem Sluyter, toen deze in 1661 zijn Gezangen liet verschijnen. Het
typerende voor Vollenhoves landschapbehandeling trad daarin onmiddellijk
aan de dag: hij kon geen streek beschrijven zonder het landschap bewust te
laten deelnemen aan het wel en wee der bewoners. Steeds opnieuw schreef hij
het landschap allerlei menselijke gevoelens toe, waardoor dit moest gaan juichen
en jubelen, klagen en treuren over verschillende gebeurtenissen.
In deze twee lofdichten kregen vogels, velden en bossen, en zelfs de beek en
torenspits van Eibergen een bewust leven en sloegen ze aan het jubelen op
Sluyters maatgezangen:
't Gevögelt zingt и na in 't groen.
Hier mischt geen wint in tak noch bhren.
De nachtegaal in 't bosch benydt
Den zangprys u, en zwelt van spyt:
Zyn toon en tongmuzyk legt achter.
De Berkel, daar hy onder 't riet
Gedoken, stroomt en nederschiet.
Geeft и gehoor, en vloeit veel zachter.1
Eiberger akkers, milt bedout,
Grasryke beemden, welig hout,
In frissche lucht bly opgeschoten;
Kerktorenspits en hoge kerk,
Gy boven al, gy ryst aan 't zwerk.
Op Sluiters maatgezang en noten. *

1 ƒ. Vollenhoves Poëzy, Te Amsterdam 1686, p. 123.
Ζ ld. p. 125.
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Op gelijke wijze raakte, aldus VoUenhove, de streek om het landstad]e Har
denberg telkens in verrukking, wanneer haar herder-predikant Arnold Moonen
dichttonen liet horen. Want behalve dat hij als een goede herder met zijn
zangen de lauwe zielen wekte, betoverde hij als een andere Orfeus daarmee de
vogels en wilde dieren van het woud. Zijn zang was zo betoverend schoon:
Dat een vlucht van nachtegalen.
Op de heuvels, in de dalen,
Nazingt op zyn'
minnetoon;...
Wilde dieren volgen hem.
Meer dan Orfeus lier en stem.

s

Zijn b r u i l o f t s z a n g e η vloeien over van vriendelijkheid jegens de
woonplaats van de bruid. De natuur tooit zich ter ere van het bruidspaar zo
fraai, dat de streek alle andere in schoonheid overtreft.
In een gedicht voor een adellijke bruiloft in Bennebroek stelde VoUenhove
de schoonheid van het feestelijke dorp en zijn omgeving boven de pracht van
Den Haag, en zag hij de tot dusverre ruwe herfst zelfs plotseling mild worden:
Nu naar Bennebroek getogen
Met een blyde
bruiloftswys.
Want ons Hollantsch paradys,
's Gravenhaag behaagt elx ogen
Nu zo trots niet, noch zo schoon.
Nu spant Bennebroek de kroon.
Daar braveren nu de duinen.
Zwart van menschen wydt en zydt.
Al de hofpracht, zo benydt,
Rykdom, weelde, en torenkruinen.
Daar de Faam den Haag om schat
Boven (Fatterschoonste stadt.
Op dien zegengahn bedaren
Alle stormen, 't herfstsaizoen
Levert blyder loof en groen.
't Ruischt nu zachter in de blaren.
Vee 'en vogelvlucht wort так:
En het Haarlemsch meir legt vlak. *
Eenvoudiger was de bruiloft, toen zijn broer in 1670 het Rijnsburgse meisje
Elisabet Braam huwde. In zijn bruiloftsdicht roemde VoUenhove het eenvoudige

3 ld. p. 160.
4 ld. p. 428, 430.
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historische plaatsje aan de bijna in het zand verstikte Rijn. Daarbij stelde hij
het trage riviertje zelfs boven de forse IJssel, die bovendien de opdracht kreeg,
zich met Kamperveen te verheugen over deze echt:
Wou myne po'èzy nu vloejen,
Gelyk de Ryn,
Die Rynsburg komt zo klaar besproejen.
Als kristalyn!
O Rynsburg, met uw vruchtbre beemden.
En ryke abdy,
Befaamt in Rynlant en by vreemden,
Gy dagvaart my.
Te Rynsburg heft hierop de toren
Zyn spitse kruin.
De Ryn, te Katwyk met zyn' horen
Gestuit in duin.
Te Katwyk, aL· vermoeit van stromen,
In 't zant gesmoort.
Braveert den Yssel en zyn zomen.
Met groen geboort.
Den Yssel zal 't gerucht verblyden:
En Kamperveen
Juicht vrolyk, aL· in guide tyden;
Dees twee zyn een. s
Uitbundig retorisch werd VoUenhove in zijn huwelijkszang voor het adellijke
bruidspaar Rutger Haarsolte en Lebuwyne van Ysselmuiden. — De gramme,
ruwe zee bedaart plotseling en laat haar baren zachtjes ruisen; het Zwolsche
Diep gaat converseren met de baren van de Zuiderzee, en de Overijsselse Vecht
met het Zwarte Water. Terwijl bies en riet het uitschateren van vreugde, beginnen de Tritons te trompetteren en schieten meerminnen en vlietnimfen
wakker, om van het frisse wier een bruiloftskrans te gaan vlechten. β
Een drassig stukje Overijssel werd zo omgeschapen in een mythologische lust
hof vol druk-orerende wateren en speelse mythologische natuurwezens. Alle
natuurlijke verhoudingen raakten zoek! Evenzo ging het in een gedicht, waarin
VoUenhove er niet voor terugschrok de fiere IJsselleeuw van Overijssel langs de
rivier te laten weiden : 'Ну koos zyn nest en weide in 't vruchtbaar weilant. . .
Dees Leeuw schiep lust in vry en vrank te weiden.' 7

s ld. p. 425, «7—28.
β ld. p. 415—20
7 ld. p. 579—80.
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Doordat VoUenhove de landschapsgegevens zo'n sterk menselijk bewustzijn
toekende en hij bovendien nogal kwistig omsprong met mythologische terminologie, heeft hij het natuurlijke landschapsbeeld vaak scheef getrokken. Trouwens
VoUenhove interesseerde zich bijna niet voor het werkelijke landschap van zijn
vaderland, alleen de klassieke transformatie ervan boeide hem. Evenals Vondel
bracht hij graag klassieke benamingen over naar Holland; zo transformeerde
hij bijvoorbeeld de Haagse Vijver in een klassieke paardebron en de Vijverberg
in een Helicon. 8 Toen hij in 1671 Arnout Hooft in een lofdicht prees om diens
uitgave van verschillende werken van zijn vader, volgde hij daarin met zijn
mythologische benamingen Vondel, met zijn keuze van de bezielde landschapselementen Hooft:
Te Muiden was de ware Helikon,
En Hooft Apol, op 't hoge S/oi gezeten.
Wanneer Hoofts poëzie daar klinkt:
Dan mischt geen wint in d'elzen.
De Zuidtzee, op dien toon, legt gladt gekernt.
De Vechtvliet geeft gehoor, en roert geen baren.
De nachtegaal heft aan: en 't wilt, getemt
Door zang, vergaart rontom deze Orfeus snaren. β
Retorische toespraak en natuurpersonificatie kenmerken ook de r a m p 
g e d i c h t e n , die VoUenhove schreef op een nachtstorm en op het instorten
van de hoge toren van Zwolle.
Toen in een winternacht van het jaar 1660 een storm over de Noord- en
Zuiderzee woedde, veroorzaakte die menige schipbreuk; het zeewater drong
zover de rivieren in, dat deze buiten hun oevers traden en vruchtbare streken
in watersnoodlandschappen veranderden:
Afgryslyk nachtgeweü! ô wint!
Hoe valtge aan 't stormen, dus ontzint?
Hoe dus verbolgen opgesteken
Uit den Noortwesten, en die streken? ...
De Noort- en Zuidtzee dryft vol wrakken.
Gekerfde masten, kist en pakken.
En geit en goet, dat onder een.
Langs al de dootsche kusten heen,
Geslingert, ios komt aangedreven.
Met eigenaars met al gebleven.

β ld. p. 465—68.
β ld. p. 469, 470.
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O Maas, en Waal, en Yssehtroom,
Wat nachtstorm wekte и in den droom?
Wat bergige al 't nat, verlege vlieten.
Gewoon uw stroomnat zacht te gieten
Vit uwe volle waterkruik
In 's oceaans gezwollen buik?
Dees zeeplaag komt uw stromen plagen,
Verovren, en ten bedde uit jagen.
Uw vruchtbare akkers leggen blank.
De zeeplas bruischt, en gaat zyn' gangk,
(Geen dam noch paalwerk houdt nu tegen)
Ja gaat met hele dyken vegen.
En huilt, en schuimt, en schent, en sloopt.
Waar 't vetste kleilant onder loopt —
De zon verschrikte, en schroomde in 't licht
t'Aanschouwen zo veel jammernissen;
Dat handewringen,
menschevissen.
Dat loejen van het stomme vee.
De dorpen in een bare zee
Gedompelt, wei by wei verdronken.
Ah waar de werelt wechgezonken;
Den fontzaat, styf van kou, doornat.
Van honger jlaaw, van arbeid mat.
Op dak, of boom, om zich te redden.
Gevlucht. O nacht, die gene bedden
Hun nachtrust gunt, te droef en bang,
Gy zult ons heugen jaren hng.10
In december 1682 werd Zwolle getroffen door het instorten van zijn hoge
toren. Vollenhove, die deze toren in zijn jeugd en Zwolse jaren goed had ge
kend, leefde bij die ramp met de stad mee en sprak haar toe als de stad 'Van
outs gezegent door uw weide en akkergront, Daar d'uier zwol van room, de
korenoogst niet faalde'. Hij meende ook hier weer, dat deze ramp IJssel en
Zuiderzee niet onberoerd had gelaten:
Van zulk een naar getuit besterft onze Ysselstroom,
En vliegt ten bedde uit, nooit zo bang van droeve maren.
De Zuiderzee verschrikt, en aarzelt zelf van
schroom.11
Dat Vollenhove, die in het gewone vaderlandse landschap blijkbaar weinig
aantrekkelijks vond, toch nog enig oog heeft gehad voor natuur- en landschaps10 ld. p. 188, 189, 190. Cfr. Vondel WB V p. 868.
" ld. p. 333.

297

schoon, blijkt uit twee r i j m b r i e v e n , die hij in augustus en oktober 1674
uit Londen schreef, toen hij daar als gezantschapspredikant enige tijd verbleef,
en uit een hofdicht waarin hij een heerlijkheid bij Heemskerk bezong.
Zijn eerste brief uit Londen was gericht aan zijn Haagse ambtgenoot Simon
Simonides. Hij klaagde daarin over zijn heimwee naar zijn vrienden in het
vaderland en over het gemis van Den Haag en zijn natuurschoon:
Wat baatme dit uitheemsch gewest met zyn landouwen
Zo schoon alom te zien? of Karels prachtig hof.
Waar voor de moortbyl zelf den eersten Karel trof?
Of Londen met zyn brug, paleizen, kerkgewelven.
Veel trotser na dien brant, een werelt op zich zelven?
Of langs den Teemskant hier den kristalynen vliet.
Die als Meander speelt, voorby zich zelven schiet?
Of Windsor, daar de stroom de groene en vette weiden
Der Ыкке landen net van 'i blaaw gebergt komt scheiden;
Niew Windsor, ver het Oudt verdovend met zyn faam . . . 1 8
In zijn tweede brief, welke hij in oktober aan Cornelia Paauw van Achtienhoven schreef, was zijn bewondering voor het landschap bij Windsor veel
positiever. Hoewel Londen na de brand van 1666 weer prachtig was opgebouwd,
zo schreef hij, boeide hem de omgeving veel meer dan de stad en het hof :
By wylen vaart туп hart met dOgen hier uit spelen.
Doch minst in Karels hof en blyde speeltonelen.
Gansch Londen, met zyn pracht, verbaastme na dien brant.
Te Windsor was 't een lust 't gebergt en Ыкке lant
Van 't bergkasteel te zien. te Richmont onlangs zagen
Myne ogen een gezicht zo schoon, ah nooit туп dagen.
De dorpen, daar omtrent, hnthuizen, ruim zo schoon.
De Ыпізігоот, het sieraat en heil van deze kroon.
Hier heuvels, daar een dal, in 't hogen en verdiepen.
Verdoven Zeuxis kunst, hoe luidt de Grieken riepen.
O Schepper, denke ik dan, terwyl туп oog verdwaalt,
O aller lichten bron, daar zulk een ghns uit straalt;
0 oceaan vol goets! hoe lust het и by vlieten
In 't werkstuk van uw hant и zelven uit te gieten! 1 3
Toen Vollenhove in september 1680 door de barones van 'Marquet' op haar
heerlijkheid bij Heemskerk was onthaald, schreef hij een h o f d i c h t op haar
buitengoed. De natuur en de kunst hadden daar, aldus de dichter, al haar

12 ld. p. 165.
13 ld. p. 160.
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schoonheden samengebracht in de lanen, boomgaarden, lustpriëlen en vijvers.
Hij zag het lustoord liggen op de overgang van weiden naar duinen, en kon
zijn ogen laten dwalen over de vlakke weilanden 'zo open en zo ruim'. Daar
kon hij ook genieten van de jacht op de duingrond, al scheen die 'dor en
schraal'. Maar terwijl hij genoot van al de heerlijke uitzichten, wilde hij niet
vergeten de Schepper van al die schoonheid te prijzen:
Ik zwyg van Lenen, hier verheven; van uw zwanen
En zwaanrecht, dat zo ver in 't meir weidt met haar nest;
Van uitzicht over 't Zani, vol dorpen, uit uw lanen,
De schoonste in Hollant van het Zuidt- en Noortgewest.
Wat uitzicht! wat verschiet, zo fraai aan alle zyen!
Wat weide- en boschtoneel! wat wellust voor 't gezicht.
Van vee, van vogelvlucht, van korenlanderyen!
О Ыпі еттаак, gy laat туп' geest niet ongesticht.
Gy toont туп ziele alom den Schepper in 't geschapen.
Die onuitputbre bron, die zee, onendig diep.
Van schoonheit en van schat, hy drukt het heerlyk wapen
Van zyne almogentheit op alles, wat hy schiep. u
VoUenhove heeft bijna geen natuurvers geschreven zonder uitroepen en aan
roepingen ; de rust van de natuur was hem nauwelijks bekend. Bij het overlijden
van Antonides schreien Maas, Lek, Merwede en IJssel 'hun stroomvat' vol,
terwijl bij Amsterdam de IJstroom aan het kermen slaat. 1 5 Niet minder luid
ruchtig maakte hij het landschap, toen hij zijn 'Lyktranen' plengde voor Rabo
Herman Schele, drost van IJsselmuiden; bij die gelegenheid liet hij bergen,
bossen en beken naargeestig weergalmen: Schele, Schele! 1 β
In een gedicht Op het Jaargetyde van туп Liefste (1684) deed hij tenslotte
zijn gevoelens weer schuil gaan achter een natuurbeschrijving. Deze keer gaf
hij een weinig stemmige beschrijving van de Sprokkelmaand, die — met een
reminiscentie aan psalm 147 — werd toegesproken als de maand, die 'Ys geeft,
als kristal, by brokken. Uit de lucht, die zwart betrekt. Zacht, als wol, by witte
vlokken ; Stromen met een korst bedekt'. 1 7
— Vondels beide zonen in de kunst zijn, wat betreft natuurbeschouwing, in
hun diepste wezen bijna antipoden van elkaar geweest. Waar Antonides uit
eindelijk de rust zocht in het landschap, verdreef VoUenhove die door de natuur
te laten oreren, jubelen en klagen. Waar Antonides in het onbewuste landschap
een symbool zocht voor zijn dieper gemoedsleven, gaf VoUenhove aan de natuur
een menselijke vitaliteit, waardoor ze juist zo bewust mogelijk leefde.
ι« ld.
« ld.
ie ld.
17 ld.

p. 179.
p. 546—48.
p. 240.
p. 542.
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ARNOLD MOONEN
De Zwollenaar Arnold Moonen heeft zijn landschappen nog sterker gehumaniseerd dan zijn ambtgenoot Vollenhove. In zijn poëzie is bijna geen spoor
te vinden van een in zichzelf verzonken, onbewust-levende natuur, die een
sanerende kracht zou kunnen uitoefenen op de vaak te bewust levende mens.
Wat er in zijn dichtwerken aan landschap verschijnt, deelt in een even bewust
leven als de mens die erin leeft.
In een groot deel van zijn oeuvre, met name in zijn Heilige en Gemengelde
Herderszangen, paart Moonen bovendien vermenselijking van de natuur aan
een verherderlijking van mens en landschap; daarvoor herschiep hij Palestina
in een klassiek Arcadie en Nederland in een pastoraal Leeuwendaal. De Palestijnse landschappen moesten eerbiedig luisteren naar alles wat in de herderswereld over de Messias werd verteld en daarna pathetisch jubelen of treuren.
In zijn profane herderszangen transformeerde hij Nederland in een woonstreek,
waar iedere burger herder was geworden: er groeide geen normale boom, er
stroomde geen gewone rivier, en geen weide of akker kende de landelijke stilte.
Er kwam geen stukje natuur meer voor, dat nog een autonome realiteit naast
de mensenwereld bezat: alles maakte een bewust menselijk gebaar, geheel aangepast bij de even onnatuurlijke herders.
Ongetwijfeld heeft Vondels vertaling in verzen van Vergilius' Eclogae (1660)
veel bijgedragen tot Moonens verherderlijking van het bijbelse Palestina en
van het Nederland tussen de jaren 1670 en 1700. Misschien is zijn kennismaking met die vertaling wel beslissend geweest voor de keuze van zijn vreemde
pastorale richting. De eerste honderdvijftig bladzijden van zijn bundel Poëzy
(1700) heeft hij gevuld met herderszangen: een dertiental bijbelse, welke hij
als ziekbedmeditaties schreef, toen hij 'door een gevaerlyken v a l . . . enige
weeken lang aen een ongemaklyk leger' was gebonden, en veertien zogenaamde
gemengelde herderszangen, die als gelegenheidsgedichten tussen de jaren 1670
en 1692 ontstonden.
Het heeft weinig zin, hier alle landschapschetsen uit die zangen over te
nemen. Uit een enkel tafereel kan reeds voldoende blijken, hoe Moonen in
zijn bijbelse zangen Vergilius' arcadisch-idyllische atmosfeer van het Italiaanse
landschap over zijn gefantaseerd Palestina legde, en hoe hij in zijn profane
zangen, met behulp van een gedroomde georgische en bucolische harmonie
tussen mens en landschap, Nederland omschiep tot een vredig Leeuwendaal.
Direct in de openingsverzen van de eerste herderskout der Heilige Herderszangen verschijnt al een brokje Arcadie:
Langs deeze beek, in dit bosschaedje, door dees dalen
Plagh herder David met zyn geiten om te dwaelen,
In stilte luisterscherp naer zyn besnede fluit,
Terwyl de weergalm op de noeste heuveh stuit.
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Hier zong hy van den helt, die in toehoomende eeuwen
De kudden weiden zou. dees toevlucht der Hebreeuwen
Verrukte zynen geest, gy weet het, dennenwout
En beukeboomen, van Godts handt hier zelfs gebaut.
Men ziet zyn ruispyp noch aen deeze takken hangen.
De gfodde schorssen, vol gesneên van zyn gezangen.
De schelle wiltzang, die met blyschap in 't geboomt
Zich hooren loet, vertelt, als 't beekje, dat hier stroomt.
Des herders oude min aen dOmgelege streeken. *
Al deze bergen en dalen, bossen en velden hadden David zó vaak zien rond·
dwalen en horen zuchten van verlangen naar de grote Goël, dat ze zijn verlangende uitroepen wel voortdurend moesten herhalen. a
Toen de Heiland was geboren, begon een herder van vreugde op zijn fluit
te spelen, gezeten 'aen eenen heuvel, daer een donkre en hooge keder Met loof
en takken ruischte, in schoon en lieflyk weder . . . terwyl zyn wolryk vee Zich
spiegelde in de golf der binnenlantsche zee, Die met de lantrivier daer heure
baren mengde'. Zijn fluitspel was zo bekoorlijk, 'dat de schaterende galm
Bruinvischen wekte, die, ter diepte uit opgedondert, Ten reie gingen, om dit
strantgeluit verwondert'. 3 Ook de Bethlehemse herders wilden hun vreugde
uiten over het pasgeboren Kind, dat eens de grote Herder van Israël zou zijn;
daarvoor zetten twee van hen zich voor een beurtzang bij een veldbron neer,
terwijl hun bontgevlekte vee rustig graasde in de weiden en zich drenkte in
de beken:
Geen onweer kan het vee, noch zyne meesters treffen:
Zoo dichte een schaduw weeft het groen geboomte daer.
De lammers hebben gras, de geiten hazelaer;
De westewint speelt met zyn' adem door de lommer.
En 't zatte vee kan ook te beek gaen zonder kommer. 4
Zo zongen de beide herders:
Aen hun bemoschte bron en beeken; geiten, schoepen
Omringden 't zingend paer by 't daelen van de zon.
En stonden al verbaest; verbaest stond ook de bron. s
De daarop volgende Kindermoord wekt dan zo'n ontzetting in het landschap,
dat wouden gaan sidderen en loeien, en de Jordaan 'rugwaert deinst en naer
1 A. Moonens Poëzy. T'Amsterdam en T'Utrecht, 1700, p. 3—4. J. Lindeboom, Arnold
Moonen in Meded. der Kon. Ned. Afead, van Wetensch., o/d. Letterkunde. Nieuwe reeks;
dl. 21. no. 3, A'dam 1958.
2 ld. p. 6.
a ld. p. 13.
•» ld. p. 20—21.
S ld. p. 24.
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β

zyn' oirsprong aen\ Wanneer de natuur haar rust heeft hervonden, kan een
morgen weer heerlijk zijn:
De bruine schaduw was voor 't gloeiend morgenlicht
Geweken, en de dau hgh op de kruiden dicht
Gezaeit; de wützang, door een troep van nachtegaelen
Ten rei gevoertt begon al nokkende aêm te haelen. 7
Nauwelijks echter heeft het landschap de rampzalige tijding van de vlucht
naar Egypte vernomen, of het ligt als van droefheid verlamd:
Smart dit vertrek de bloem, ook beeken, bronnen, boomen
En wyngaerts wenschen al, dat Goei (huis magh koomen.
De nachtegael, staeg wilt en nimmer moê van zang
In 't donker ypeloof, de zomerdagen lang.
Wanneer uw moeder noch by ons met и vernachtte.
Duikt nu in 't loof, of meet met eene jammerMaghte
Haer droefheit uit, of vliedt uit schrik van bladt op
bladt...
Geen herders, die by nacht in Migdal Eder weien.
Alle om 't verlies van 't hooft der herderen oen 't schreien.
Geen herders drenken 't vee in eenen koelen stroom.
Geen zatte stier proeft nat; geen kudde zet, uit schroom
En rou, de lip oen 't gras: gebergte, bosch, woestynen
Getuigen ook, hoe zelf de leeu en woutbeer quynen.
Te schuil gaende, en in 't hol gelegen, sty f en
plat...
Koomt op de grenzen, koomt, kypresse· en dadelboomen,
Den Joodschen Goël met uw kruinen wellekoomen,
Zyn onmêdoogend volk en vaderlant ontvloôn. β
Zo zong een herdersknaap, 'terwyl d'olyven wederbaeuden, Het kleen vee
luisterde, en de koeien traeg erkaeuden'.
Maar bij de terugkeer van de jonge Goël ontwaken de Palestijnse landschappen uit hun droefheid. De herders van Bethlehem zien over hun land
een lente neerdalen en heffen een jubelend veldlied aan op de schoonheid en
vrede van de ideale, gouden tijd:
O wellekoome zon, hoe vrolyk wilt 'er daegen.
Wanneer uw licht ons troost! hoe leeft het in de hagen!
Hoe luiken beemden op, waer gy uw voeten zet!
De stroom gevoelt een' gloet in 't koehte van zyn bedt.

β ld. p. 26; Psalm 114; Vondel, WB V p. 442.
1 ld. p. 30.
β ld. p. 31—33.
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En 't velt een' nieuwen geur, gelyk wanneer de roozen.
Op zilvren dau belust, in Sarons tuinen bloozen.
En ieder morgenstont blygeestigh open
gaen...
't Is lent, waer Goël treedt; alomme weeligh weüant,
Alomme melk en room, en honigh oen de heikant,
Rechtschape tweelingen by 't vee; de korenaer
Verguldt het ruime velt; de muskadeldruif, zwoer
En lyvigh, vult met nat de leêge
wynpersbakken.
De zwangre olyfboom zucht met neêrgeboge takken.
En 't kleene en groóte vee ziet frisch en welgedaen . . .
Ну kleedt natuur en gront met andere gewaeden.
De Jerichoosche roos gloeit met ontloke
bheden
Uit alle heiningen; de tydeloos behaegt
Elks oogen op de braem; 't geneverboomke
draegt
Vioolen, ryk van geur; op Mamres hagedoren
Zwelt cTEngaddysche druif, met hemehch Ыаеи geboren.
En (Геік zweet honighdau ter schorsse uit, traen op
traen...
O knaepen, Goël keert, onthaelt hem met gezangen
Op 't herdersriet, voorhene oen 't pynfoof
opgehangen.
De wiltzang, die zich voor den
middaghzonnebrant
Verschuilt, verwelkoomt hem in 't blyde vaderlant;
De dadels buigen 't hooft: de fontstroom loopt hem tegen
Met zacht geruisch, en Seirs gebergte, neergezegen
Aen zyne voeten, maekt cene effe en gladde boen. β
Een soortgelijk verheerlijkt landschap verscheen in de negende herderskout,
waarin de herders Samuel en Naässon de wonderen van de grote Goël bezongen
voor het Omgelegen velt Met heuvel en rivier'. Samuel was aanwezig geweest
bij de eerste broodvermenigvuldiging en herinnerde zich nog, dat deze had
plaats gevonden op een berg 'die met zyn kruin Zich spiegelt in de zee' ; Naässon
was getuige geweest van de tweede:
Bethscüda weet ook van zulk een werk te spreeken.
Dat met zyn woesteny het hooft heeft opgesteeken.
Sint Goël daer omtrent een hongrigh leger spyst.
Elk weet te zeggen, hoe de vlakke gront daer ryst
Met gras en kruiden, hoe een bloemlent al de dalen
Met keur van verwen kleedt, geen kunst kan 't acrdryk
Zoo levendigh, aU 't groent in dat geweste. ons oog
Verwildert in 't gezicht van deeze
regenboog.10

maelen

» ld. p. 36—38.
10 ld. p. 46.
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Moonen liet zijn herderskouten graag eindigen in de avond en wist dan soms
in enkele verzen een avondstemming te suggereren. Zo besloot hij bijvoorbeeld
zijn elfde zang met deze zonsondergang:
Moer ziet, de zonne zinkt om cTavontrust te zoeken
Met haer gareelen in de golven, en 't geboomt
Spreidt grooter schaduw in de beek, die zachjes stroomt.
Wy mogen beide ons vee, Manasse, huiswaert dryven.
De tyt roept ons naer huis. ik zal van nu oen blyven
Gerust, gelyk туп vee, en wachten op den Geest
Van Goël, naer uw woort, die alle smart geneest.11
Zijn veertien Gemengelde Herderszangen, bestaande uit verjaarsdichten,
bruiloftsverzen, lijkzangen en welkomstliederen, had Moonen gelokaliseerd in
landschappen met een tweeslachtig karakter: ze waren vaderlands van inhoud
maar Leeuwendaals van atmosfeer.
Offerend aan de mode van zijn tijd had hij van het Overijsselse, Utrechtse
en Hollandse landschap een dichterlijk, vredig Leeuwendaal gemaakt. Hij had
de natuur van die streken kunstmatig verhoffelijkt, door haar belangstellend
te laten meeleven met de lotgevallen van de bewoners, die zelf weer waren gemetamorfoseerd in even kunstmatige herders. Zijn kennissen en vrienden die
huwden of ergens predikant werden, zagen zich telkens getransponeerd in een
vreemde wereld, waar ze werden bezongen of betreurd door vreemdsoortige
landlieden, die in het lommer langs vlugge beekjes of trage stromen in beurtzangen of op ruispijpen aan de natuur hun gevoelens van meeleven trachtten
kenbaar te maken.
Wat de dichter vóór de transformatie in de werkelijkheid had gezien, was
het Overijsselse landschap, waar de Vecht kronkelend doorheen kuierde langs
heiden en weiden, akkers en klavervelden, donkere pijnbossen en bevende
essen; waar de rivier in wintertijd de laaggelegen landerijen bij Gramsbergen,
Ommen, Dalfsen en Zwolle telkens onder water zette. 12 De trage IJssel had
hij in het voorjaar en de zomer langs biezen en groenbezoomde oevers met
grazend vee zien voortstromen, in de winter zien zwellen tot boven de kribben,
buiten de oevers zien treden, waar hij de uiterwaarden met slib en klei bedekte. De Kromme Rijn had hij bij Utrecht langs het graanrijk Oudwijk en
hetAbtstederbos met zijn ruisende eiken en de ijle populieren zien voortglijden.13
Langs de oevers van de Zaan had hij klaverweiden vol grazend vee gezien ; 14 bij
Den Haag het Haagse Bos met zijn eiken en populieren; bij Scheveningen de
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witte duinen;
in Kennemerland de grote hofsteden — waaronder Schey1β
beeck — verscholen onder hoge bomen of weggedoken tussen de duinen.
Maar met deze aanschouwde zwijgende, niet bewuste werkelijkheid, die er
eenvoudigweg slechts is, kon de deftige, gedistingeerde Moonen niet werken,
wanneer hij voor zijn hoogbeschaafde kennissen en vrienden schreef. Daarom
verving hij de natuurlijke atmosfeer van deze landschappen door die van de
irreële pastorale. Door die metamorfose van mens en landschap meende hij
zich discreet te kunnen distanciëren van zijn behandelde personen en achtte hij
zich in staat, het onderwerp breder, waardiger en — naar zijn opvatting —
ook poëtischer te behandelen. Mens en landschap hief hij op deze manier boven
de werkelijkheid uit, en ze konden, naar zijn mening, in dit ontheven zijn aan
het alledaagse een waardiger en verhevener functie vervullen.
Nu konden plotseling bronnen, beken, bomen. Vecht en IJssel verlangend
uitzien naar de terugkeer van hun schout, die naar Rijnsburg was gegaan om
zijn Elize te huwen. 1 7 Nu konden de bossen en eikenhagen om Den Haag
'aendagtigh luistren' naar Zegemonts verjaarzang voor Walburg en hun toppen
buigen, 'door dit gezang bekoort'. 18 Nu konden de Scheveningse duinen 'vrolyk
hupplen met haere ongeschore kruinen' op een vrolijk veldlied van Veeneryk en
Alwaerdy. 19
Wanneer Moonen ambtgenoten bezong, kon hij zelf als herder in een verheerlijkte landstreek voor andere geestelijke herders zingen. Toen bijvoorbeeld
de grote herder Waermont — vroeger herder aan de Zaan — in Den Haag
was overleden, ging hij zelf, als Adelaert, eenzaam ronddolen en zette zich
treurend neer aan een beek, waar hij stortte 'op 't lest zyn vinnige quellaedje
Aldus in d'ooren van het donkre bosschaedje, Omtrent de zoomen van de kringkelende Vecht':
Gezwinde lantstroom, die,
Heenvloeiend, jaer op jaer
En met een' overvloet van
Hoe sleept ge nu zoo traeg

langs oevers, steil of slecht,
ons weilant pleegt te zegenen.
bloem en kruit beregenen,
uw kruik naer Zuiderzee? . . .

Vloei, milde lantstroom, vloei, en neem туп traenen mê.
Gy, binnens oevers droog, kunt door die traenen zweüen;
En met een ruimer keel in zee gerukt, vertellen,
Hoe Adefoert uw' stroom met brakken traenen vult.
Misschien zal dit de Zoen, met mosch en wier gehult
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Of onthult, in haer' той en droeve rampen troosten.
Zyn jeugt, met helder licht gerezen uit het Oosten,
Hield trou voorheen de wacht in Zaerdant over 't vee.ï0
Bij het overlijden van zijn vroegere studiegenoot Codtschalk, predikant te
Velzen, dacht Moonen — nu als Reinout — weemoedig terug aan hun beider
studiejaren en aan hun meesterherders in Abtstede, 'daer Vrank en Jurriaen
ons knaepen Aenvokten tot de zorg der hagelwitte schaepen'. Daar, in het
'Abtstêbosch, Gewatert van den Ryn', hadden ze langs de stroom hun beurtzangen laten klinken, terwijl 'stroom en beek en ruischende eikeboomen' aandachtig luisterden naar hun zang. 21
Bij de dood van de Deventer herder Reinhart bezong Moonen, weer als Adelaert, ïn een herdersklacht de droefheid van het landschap aan de IJssel. In
dat Leeuwendaal, zo stelde hij het voor, gingen vroeger de lammeren bij troepen
weiden aan de milde stroom, waar ze zich vrolijk spiegelden in het heldere
water. ^ Door de dood van hun herder was de harmonische rust van het landschap echter plotseling verstoord:
O gryze tweeling van den onbedwongen Ryn,
Die (daer de Waelstroom zyn doorzichtbaer kristaUyn
En felle wielingen stort in de golf van 't Noorden)
Al kringkelende en traeg langs groenbezoomde
boorden
En buitenwaerden vloeit, tot dat ge in Zuiderzee
Uw kruiken ledigh giet, vloei, nu met vryen vre
Gezegent, sneller voort en met een drift van stroomen.
Of berg uw horens in de biezen, die uw zoomen
Bekleeden van weêrzyde, op dat gy nimmer ziet,
Hoe ons geweste kerme en zieltoog' van verdriet.
De groóte Reinhart, die, uit Saxenlantsche heiden
Afkomstigh, oen uw' stroom de kudden plagh te weiden
Zoo zacht en vreedzaem, dat de jeugt, noch onbedacht
En los, de kunde van het veewerk by hem zocht;
Die herder legt 'er toe. geen mensch zal hem meer hooren
Op zyne Duitsche fluit, die al het vee by (Toaren
Wist om te leiden, dat het zich vergat in 't gras.
En meer vermaeks vond in zyn zang, dan in 't gewas
Van velt of akkergront, hoe stondt gy dik verovert
Van zinnen, Zallantsch vee! of op een' sprong betovert,
Zoo sty f en onberoert..
,33

ao ld.
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Zo was ook heel Kennemerland begaan met het overlijden van de Haarlemse
herder Wouter. En 'op 't Zantvoorder strant gezeten' uitte herder Walrave zijn
klachten 'in de zee en duin en ope lucht':
. . .het kalf vermagert in de wei.
En in het Sparen wordt geen zatte koei gedreven,
't Is alles treurigh, wat om dees' tyt phgh te leeven
In Haerlems bloemryk dal. Duinmaeiers zeggen vast.
Dat Wouters doot in duin 't konyn ook hebb' verrast.
De bloedige moerei verdroogt in alle tuinen.
En (Tabrikoos bedriegt den hovenier; de kruinen
Der appelaeren heeft de groene rups verteert;
De worm doorsteekt het ooft. de tviltzang quinkeleert
In Velzens hofsteen niet, maer krabt met eenzaem zuchten
Geheelde wonden op in buurten en gehuchten ...
Uw afzyn smart gebergt en dorre woestenyen:
Het wilde zwyn betreurt и al de Veluw door;
Van Zantvoort klinkt uw doot Brilanje droef in 'ï oor.
Gy waert de vreugt des Ыпі5, ah koren iTakkers, stieren
De weiden, bloemgewas de grootse tuinen sieren.
Dus sierde ons ryk gewest, o knaap, uw braeve deugt
Eer zal de dolfyn in onze duinen speelen.
En 't graeuw konyn in zee, de visschen wiltzang queelen.
Eer leest men druiven van de doornen, scherp van punt.
Eer zweet de braembosch puik van honigh, eer gy kunt,
O lieve Wouter, met uw' naem by my besterven.
Geene eeuw, geen hntstreek zal uw lofgezangen derven.
Zoo lang een Duitscke knaep alom de kudden weidt.
En voor de Wielingen maetroos de schepen preit.
Dus klaegde Walrave oen de golven, zonder ooren,
Zyn' noot... 2i
Moonen ging met zijn pastorale allegorie zelfs zover, dat hij de herder
Hageman op een juridische promotie liet verschijnen, de mond 'wyt open'. 2 ï
En bij de 'Inwydinge' van Heidenryk tot geestelijk herder van Terwolde, gaf
herder Herman een complete cursus in schapenteelt en schapenverzorging.
Deze openbare les begon als volgt:
Aen onzen milden stroom, die, van een Roomschen helt
Gegraeven, zoo men zegt, by winterdagen zwelt
En, buiten kribben en beide oevers heen geborsten.
Het omgelegen lant met zyn gedroogde korsten
24 ld. p. 136, 137, 138. Een ander adunaton op p. 113.
Î5 ld. p. 100.
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Bespoelt met slibbe en klai, als dOverzeesche Nyl,
Liet Herman op zyn wyze en naer den ouden styl
Dees' veltzang Acoren, от zyn' Heidenryk te leeren,
Hoe hy de schaepen, hoe de L·mmers moet hanteeren :
De lammers, die gy daer ziet dwaelen door 't geboomt,
О Heidenryk, en 't gras afscheeren, onbeschroomt
En lustigh, en de troep van schaepen, gins de weiden
Beslaende, van gebergte en heuvels afgescheiden,
Zyn и betraut, gy, vry bedreven naer uw' tyt,
Ontfang ze, en leg daer aen uw jeugt te koste en vlyt —

2β

Onder Moonens overige gelegenheidsgedichten bevinden zich nog twee her
derszangen, welke als herdersklachten zijn geschreven voor de overleden dich
ters Jan van Broekhuizen (1707) en Johannes Vollenhove (1708).
Van Broekhuizen wordt door Moonen geroemd als de 'eer der knaepen In 't
veeryk Amstellant, die hun geschoore schaepen By zomer weiden aen den
klaverryken zoom Der lantriviere, die met haeren bruinen stroom De stat
bespoelt'. Hij had echter ook in het Sticht gewoond, en daarom vertelden de
herders langs de Kromme Rijn en de Muider Vecht elkaar, hoe hij als kapitein
de vijand 'uit de grens van 't vruchtbaer Leeuwendael' had gehouden en de
grond had beschermd, zowel van het Gooiland, waar de bijen dagelijks om
verse honing vlogen, als van de streek, 'daer Zeeusche tarw met goutgeele aeren
stont'. 2 7
De herdersklacht voor Vollenhove ging naar Moonens ambtgenoot in Kat
wijk. Deze wordt in het voorbijgaan gelukkig geprezen, omdat hij daar 'aen 't
helder kristallyn Der zachte golven van den moê geronnen Ryn By 't oude
Brittenburg' zijn uitgelezen kudde steeds met liefde had mogen hoeden. Vollenhove was echter in zijn jeugd naar het 'ruim der Drentenlantsche heiden' gezonden om daar de schapen van de Aartsherder te weiden en was later naar
Den Haag beroepen, waar hij zijn schapen ook had voorgezongen:
O meesterherder, met wat lust zyn uw gezangen
Om strijt van Britten en Baethouweren ontfangen!
De wiltzang luisterde in 't geboomte, hoog van kruin.
De hoes in 't warmoeslant, het graeu konyn in duin.
Als uw gezang de zon in 't ryzen weïlekoomde.
Of ook te bedde zong, terwyl zy 't westen zoomde
Met gouden boorden, in een ghtgestreeke zee.
De zeestrant zweeg doolstil; de winden zweegen mê. M

26 ld. p. 129^30.
2T Vervolg der Poëzye van Arnold Moonen, Te Delf, 1720 (door H. K. Poot), p. 32, 34, 35.
28 ld. p. 38, 40, 42.
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Moonens andere gelegenheidsgedichten — die de lezer her en der door de
oostelijke provincies voeren — vertonen niet de pastorale vorm. Ze bevatten
meestal korte landschapschetsjes, die terloops de plaats tekenen, waar een bruiloft wordt gevierd, iemand sterft of iemand het voorrecht heeft te mogen wonen.
Ook daarin worden de plaatsen sterk geïdealiseerd; bovendien krijgen ze
meestal nog een classicistisch tintje of ondergaan ze de bekende transformatie
tot een bewust leven.
Vooral de in hoog geboomte verscholen buitenhuizen, die overal in het Gelderse en Overijsselse landschap verspreid lagen, hebben de bijzondere belangstelling van de Deventer predikant genoten. In een bruiloftszang bezong hij het
'loofryk Vechterwaert', waarvan het huis in de zomer 'dreigt ten hemel in te
stooten Met dak en toren, dicht beplant Van hooge en heilige eikeboomen'. *·
Bij het huwelijk van de heer van de Oldenhof zag hij het huis van vreugde zijn
kruinen verheffen 'uit wandelry en laen'. 30 Het grafelijke Dorth was in zijn
ogen het 'Lustprieel van keurige oogen, Zutfens, Zallants paradys, Daer in
Mai de nachtegaelen Met muzyk den Grave onthaelen; Daer de rustige Gravin
Door waerande en lustbosch wandelt'. 3 1 Het hoogadellijk sticht Mariënhorst
of Vrouwendael zag hij bij Deventer 'aen den Hunnepstroom gelegen, en noch
dicht Met eikenloof beschaêuwt'. S2 Het hervormd adellijk klooster Weerselo
had hij zien liggen tussen hoogopgaande eiken, 'zo zwaer van toppen opgeschoten, Waer langs het zilvren beeknat stroomt'. 33 En te Diepenveen wist hij met
het volksgeloof 'in schaduwryk geboomt, Waer langs het beekje stroomt' de
onzichtbare bosnimf wonen, die van ieder geluid de echo liet weerklinken. 34
Het landschap rondom Ommen viel een geheel eigen behandeling ten deel,
omdat daar de dichteres Machtelt Bossier woonde. Moonen roemde haar als
de eer der Vechtnimfen en het 'vermaek van klaverlant en wei, Het lof van
waterval en beeken'. 3 5 Daar zong ze haar zangen in dat verouderd vlek, dat
gebouwd was aan de kristallijnen stroom, 'de spiegelbron van wilge- en popelboom'. Met haar zang deed ze niet alleen de stroomgod trager voorbij trekken,
maar wekte ze zelfs het hele landschap tot nieuw leven:
O grasryk Idaverlant, zoo milt bedout!
O vruchtbaere akkers! o gezegent hout
Door Machtelts geest, die woesteny en wout
En lucht kan dwingen.

29 Poëzy, p. 159—60.
so ld. p. 166.
at ld. p. 232.
Si ld. p. 416, 448, 660 en in Vervolg der Poëzye, éd. cit., p. 32, 65.
33 Id. p. 435.
»i Id. p. 246.
35 Id. p. 299.
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Hoe zwelt ge, zacht betovert door 't gewelt
Van hoer vernuft, dat zich in 't eenzaem velt
Verlustigt, met gepeinzen best verzelt.
En vry magh langen.
Al't lant verheft zich onder uwen schoen:
't Gevögelt zingt uw klanken na in 't groen;
De blyde Maimaent vlecht nu roozenhoên
En keur van bloemen.se
In een speciaal Byschrift Op Ommen bezong de dichter de landstreek nogmaals in deze classicistische verzen:
Uw heuvels gins en weer verbeelden een Parnas.
Veroudert Ommen, en uw Vechtstroom, klaer ah glas.
Een zilvre hengstebron; de negen Zangheldinnen
Hebt ge in uw Machtelts hoofd en hoer verlichte zinnen.

ï7

Toen aan dezelfde Vecht de Heer van Rechteren en Westervelt op zijn kasteel
bij Dalfsen was overleden, zag Moonen daar de 'ademlooze Vecht':
Die met een Zoomer stroom ontelbre kringkeh vlecht.
En hengelt langs den zoom van Rechterens landouwen,
Daer 't nu met toornen en muuraedjen en gebouwen
En schaduwryk geboomt in puin en stof verzinkt.
En eenen lykgalm wekt, die 't Lantschap over klinkt.38
Toen tenslotte in 1697 te Beekbergen de echtgenote van zijn ambtgenoot
Joannes Akronius van Buma overleed, schreef Moonen in Deventer voor de
bedroefde weduwnaar een lijkdicht, waarvan de zeldzaam mooie aanhef in
enkele verzen de stille sfeer van de ongerepte natuur rondom dat Veluwedorpje
O Gelder sehe Orfeus, op wiens netgespanne snoeren
Het borstlige everzwyn en hooghgekroonde hart
En ander schichtigh wilt in 't ronde zich vergaêren
Rontom uw beekgebergt, ik treure om uwe smart.
Die ook de Veluw smart met vogelen, met beesten.3'
Uit dit met liefde geschilderd tableautje en uit verschillende avondschetsjes
aan het einde van enkele geestelijke herderszangen, waarin bij het vallen van
de duisternis het vee zich verdringt rondom de zingende herder, mag men
misschien concluderen, dat Moonen een bijzondere belangstelling heeft gehad
voor de Orfeus-idyllen in de schilderkunst.
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В.

HERDERSZANGERS

De hedendaagse lezer verwacht in een landschapbeschrijving de expressie
van een gevoelige natuurobservatie of de projectie van een gemoedstoestand
van de schrijver. Een geschreven landschap wordt voor hem pas interessant,
wanneer psychologie en literatuur elkaar erin ontmoeten.
De herderszangers bekommerden zich doorgaans niet om psychologische
factoren, zij componeerden met geleerde reminiscenties of literaire schabionen
welluidende klanktaferelen, waarin zij aan landschapsverschijnselen bovendien
graag een opgeschroefde emotionaliteit toedichtten. Doordat deze landschaps
fantasieën vaak het wazige levensmilieu van onwerkelijke herders en herderinnen vormden, kregen ze meestal een onpersoonlijk karakter en kwamen
ze in hun literaire vormelijkheid geïsoleerd te staan van een mogelijke natuur·
bewogenheid van de schrijver.
Deze onpersoonlijke landschapstableaus pasten volkomen in een tijd, die
gevoel en emotie het liefste camoufleerde met uiterlijke vormelijkheid. Bovendien was dichten een modeliefhebberij geworden, waaraan iedereen, die meende
een klassieke vorming te hebben genoten, behoorde mee te doen. Ook wanneer
men niet over voldoende geestkracht beschikte om iets origineels te brengen,
kon men toch in het herdersdicht, ab in het eenvoudigste en aanschouwelijkste
dat de literaire Oudheid had overgeleverd, zijn klassieke kennis etaleren. De
door conventies gebonden, vormelijke patriciërs verlangden trouwens naar
natuur en eenvoud. Dit verlangen uitten zij in de talloze herderstaferelen die
zij in hun grachthuizen op behangsels, kamerschutten en vuurschermen lieten
aanbrengen; verder in de marmeren beelden van nimfen en veldgoden, die zij
overal tussen het groen van hun siertuinen opstelden.
Zo paste het herdersdicht met het pastorale landschap volkomen in een
levenspatroon, waarin enerzijds overdadig comfort en kunstmatige conventie
om eenvoud en natuur vroegen en waarin anderzijds een voorname distantie
de dichter dwong tot het kiezen van een literair genre, dat persoonlijke gevoelens gemakkelijk versluierde. Aan deze behoeften kwam het herdersdicht,
dat bovendien weinig poëtische begaafdheid veronderstelde, in alle opzichten
tegemoet.
Luxe en lege vormelijkheid vonden hun symbolen in kunsttuinen, windhandel en allongepruik. Deze riepen in de patriciër om sanerende tegenkrachten, die hij meende te vinden in de n a t u u r l i j k e e e n v o u d van pastorale
tableaus, waarin eenvoudige herders hun simpele gesprekken voerden met medeherders, vee of omringende natuur. Dit onbewuste verlangen naar eenvoud
vertolkten de patriciërs in hun eigen pastoralen, maar vaak vroegen zij voor
een bruiloft ook heel uitdrukkelijk om een eenvoudig herdersdicht. Daaruit
sprak ongetwijfeld heimwee naar een ongecompliceerde natuurlijkheid, die zij
op hun huwelijksdag een ogenblik om zich heen wilden hebben: eenzelfde conventieloosheid die jonggehuwden later zouden zoeken op hun huwelijksreis.
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Bovendien wilden deze genieters van een wereld in luxe en rust het zich
doorgaans niet lastig maken met diepzinnige gedachten en kernachtige formuleringen; evenmin zagen zij zich in gelegenheidsgedichten (bij geboorte,
verjaren, huwelijk en overlijden) graag in hun gemoedsrust gestoord door een
al te persoonlijke benadering. Welnu, in het niemandsland van het Vergiliaanse
herdersdicht konden zij zich volkomen thuis en veilig voelen.
In hun ongestoord leven vermoeiden de patriciërs zich niet met ernstige
problemen: als er geen oorlog was of deze niet al te nabij kwam, waren zij tevreden met zichzelf en hun omgeving. Het prius vivere had hen zo verzadigd, dat
zij aan philosophari nauwelijks meer behoefte hadden. Mede hierdoor kozen
zij uit de literaire Oudheid het p o ë t i s c h - e e n v o u d i g e . En wat was
eenvoudiger dan het schrijven van een Vergiliaanse herderskout en een Vergiliaans landschap! Vergilius leverde zelf de herdersnamen en exotische landschapsattributen voor kouten en landschappen. In de verschillende vertalingen
van zijn Eclogae konden zijn epigonen zelfs Nederlandse benamingen vinden
voor alle landschapsrekwisieten. Zij behoefden de Vergiliaanse conversaties
maar wat om te buigen naar een eigentijds geval en de bucolische landschappen
wat uit te breiden en te verfraaien, en zij hadden een eigen herderskout als gelegenheidsgedicht! Zo konden zelfs de minstbegaafden, die weinig of niets
algemeen-menselijks hadden te bieden, herdersdichten in elkaar rijmen. Met
heel weinig gedachten konden zij eindeloze reeksen versregels schrijven, want
de landschapbeschrijving kende onbeperkte mogelijkheden, indien men de bekende schabionen maar wist te combineren ; bovendien was het resultaat meestal
nog welluidend ook. Om stemming of eenheid van landschapsvisie bekommerden zij zich niet in deze pralende verzamelingen van exotische landschapscuriositeiten. Zij moesten literatuur scheppen en geen persoonlijke gevoelens
onder woorden brengen!
Zo hoopte de patriciër in de aanschouwelijke classicistische wereld van het
herdersdicht en herderslandschap, de illusie van eenvoudige natuurlijkheid te
ondergaan en wist hij zich gevrijwaard voor al te verheven gedachten. Maar
door het pastorale spel-element wist hij zich in toegezonden gelegenheidsgedichten ook beveiligd tegen een te persoonlijke benadering, die zijn gemoedsrust
zou kunnen storen. Zoals een algemeen gesprek over het weer ieder persoonlijk
gevoel kan versluieren, zo uitten deze herders in hun stereotiepe Vergiliaanse
termen ook alleen maar algemene gevoelens aan een v e r p e r s o o n l i j k t e
n a t u u r , waar zij in bomen, struiken en beken met hun veld- en stroomgoden
altijd aandachtige, meelevende toehoorders vonden.
Maar juist doordat het verlangen naar natuurlijke eenvoud en de geboden
terughoudendheid in zekere zin tegenstrijdig waren, gingen ook de gedichten
en landschappen een merkwaardige tweeslachtigheid vertonen. Het gevolg was,
dat er in het overdreven bezield zijn van de exotische landschappen even weinig
natuurlijke eenvoud was te vinden als in de classicistische siertuinen met hun
geschoren hagen en marmeren tuinbeelden.
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Hoewel het algemene landschapsbeeld van de herderszangen aan deze geesteshouding beantwoordt, hebben enkele dichters van dit genre toch ook landschappen of kleinere natuurtaferelen geschapen, die een persoonlijke natuurbewogenheid verraden. Bij sommige verschijnt tussen de geijkte gemeenplaatsen
van zoetelijke idyllen plotseling een situatieschets van een reëel te lokaliseren
plaats of streek; soms ook geven zij een rake notitie, die een avond- of nachtstemming suggereert; en een dichter als Wellekens roept zelfs vaak een stukje
pastoraal realisme op, waarin hij aan de topografisch-aanwijsbare landschapswerkelijkheid een ruime plaats geeft tussen de herdersfantasieën vol natuurmythologie en natuurpersonificatie. Juist in dit opzicht betekenen verschillende
van zijn zangen een ware verkwikking: hij hem voelt de lezer, na een eindeloze
zwerftocht door een wereldvreemde natuur, zich meermalen weer thuis op
vaderlandse bodem. Wellekens heeft in zijn dichterlijk oeuvre verschillende
keren getoond werkelijk bewogen te zijn geweest door de natuur. Hij heeft —
in tegenstelling met bijvoorbeeld Krul — laten zien, dat het aankweken van
een arcadische gevoeligheid in de leerschool van de pastorale, van groot nut
kon zijn voor de stemmige uitbeelding van het werkelijke landschap.

JOAN VAN BROEKHUIZEN
Meer dan de andere herderszangers van zijn tijd had Van Broekhuizen zich
de zuiver klassieke geest eigen gemaakt. Op de Latijnse School in Amsterdam
was de puntige Propertius zijn voorbeeld, en met zijn Poematum libri sedecim
had hij zich terecht de erenaam van de Hollandse Propertius verworven. Voor
zijln Nederlandse gedichten, die — vijf jaar na zijn dood — in 1712 in een
kleine bundel verschenen, 1 had hij Hooft tot zijn voorbeeld gekozen. Diens
gedichten kende hij van buiten en diens landschapsbeeld riep hij op in zijn
herderszangen en andere gedichten.
Aanvankelijk heeft zijn leven niet de rust gekend, die het deel van de meeste
herderszangers is geweest. Toen hij namelijk na de humaniorajaren van de
Latijnse School een korte tijd werkzaam was geweest in de apotheek van Herman
Angelkot, ontvluchtte hij in het rampjaar 'het koken en smoken, en wassen en
plassen' van dat beroep en nam hij dienst in het leger. Als vaandrig trok hij
mee door Vlaanderen, Brabant en Duitsland, en in 1674 zeilde hij zelfs met
De Ruyter naar de Amerikaanse eilanden. Evenals Huygens was hij op zijn
reizen steeds met literaire arbeid bezig, en vele van zijn Latijnse en Nederlandse gedichten zijn op die tochten ontstaan. Bij de vrede van Nijmegen in
1678 kwam er een einde aan het reizen en trekken; hij werd eerst garnizoenskapitein in Utrecht, daarna in Amsterdam. Toen de vrede van Rijswijk in 1697
werd gesloten, kreeg hij na een dienst van 25 jaar, eervol ontslag, waarna hij.

1

ƒ. van Broekhuizens Gedichten, T'Amsterdam 1712.
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'Der stede wars' geworden, Amsterdam verliet en zich vestigde in Amstelveen,
waar hij 'eenen hof verzien van bequame woning' huurde. 2
Van alles wat Van Broekhuizen op zijn reizen aan landschapsschoon heeft
kunnen waarnemen, is niet veel in zijn Nederlandse gedichten terecht gekomen.
In januari 1677 was hij aan de Rijn in Duitsland. Daar schreef hij op de
achttiende — misschien in navolging van Hooft, die immers in 1600 vanuit
Florence een brief in verzen aan zijn Amsterdamse Cameristen had gericht —
een rijmbrief aan de leider van zijn kunstgenootschap in Amsterdam. Daarin gaf
hij terloops een korte karakteristiek van de Moezel, die hij met zwierige bochten
langs de wijnbergen en het oude Trier zag voortstromen, en vervolgens van de
Rijn, 'die met zijn breede zwaayen, Voorbarig om aan 't land te toonen zijne
min, Bruist als een zee, en zwelgt de mind're beken in'. Daarna stelde hij zich
voor, hoe hij gaarne naar Amsterdam zou overzweven 'Op vleugels van gedagt
door veld, en bos, en baren. En 't ongemeten vlak der lêege lugt, tot daar Mijn
hart uw tydverdryf en handel wort gewaar'. 3 Ook hier had hij waarschijnlijk
Hoofts verzen voor de geest, waarin deze zijn verlangen uitte om van Den Bosch
's avonds over te zweven naar Amalia van Solms op het Hoge Huis te Muiden.
In de lente van het daaraan voorafgaande jaar was hij waarschijnlijk te gast
op een buitenplaats bij Vianen. Daar schreef hij 'In 't Bosch van Vianen 1676'
zijn loflied Aan de Juffers N.N. In dat lied prees hij de betoverende zang van
enkele juffers, wier namen hij zorgvuldig verzweeg. In de gewone trant van
Hooft maakte hij de mens tot middelpunt van de natuur : deze werd namelijk geïmponeerd door de mens in plaats van omgekeerd; de mens verwonderde zich
niet over de natuur, maar deze stond in extase voor wat hij presteerde; de natuur verrijkte de mens niet, maar de mens juist haar! Zo zag Van Broekhuizen
het bos en de hele lentenatuur vol bewonderende eerbied luisteren naar de verrukkelijke klanken van de zangeressen en hoorde hij de 'geleerde gorgels' der
nachtegalen stil vallen in een studieuze aandacht voor de nieuwe melodieën:
Dit bos heeft ook verstant. Ik zie vast esch en eik
Hun ooren leggen in uw tovertaal te weik:
De bloempjes komen met verwondering и groeten.
En buigen hunne jeugd eerbiedig voor uw voeten.
De roos, om deelgenoot te zijn aan dezen dag.
Springt uit haar knop, 'en gloeit nu schooner dan ze plag.
Alleen de nagtegaal, de nagtegaal, versteken
Van zyn' gewoonen lof, durft uwen zang niet breken;
En (Гeerzucht zou misschien hem barsten doen van spyt.
Zoo hy ooit beter kon besteden zynen tydt.

2 ld. vóór de gedichten: J. van Broekhuizens Leven.
3 ld. p. 20.
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Het Stichtse

'Heemstede'

'T was over middag, en het vee noit knabb'lens moê
Herkaude 't klaver vast in koele schaduw, toe
De Jonge Veneman (daar bossen en daar velden
Noch af weergalmen) dus zijn schalke fluitje stelde:
O zigtbaarlyke Codi, eerwaarde Zorane schoon,
Dagvoerder, 's werelts oog, uit wiens vermaalden troon
In onverganklyk ligt de Schoonheit zit te pralen,
Gehult met levend gout, omheint met goude stralen . . ,
Duik, goude Zanne, duik, daar Thetis и verwagt
Om 's daags voldienden loop te rusten in de nagt:
Ik zal te myner bêe twee zonnen uit de kimmen
Des bruinen avonds, ah gy wech zi)t, op zien klimmen.
Twee zonnen zwanger van bekoorlykheit en schoont'.
Daar Min op schiüwagt staat, daar Venus inné woont.
Duik, goude Zorane, duik. Den avondt met zyn duister
Lacht ту veel schooner toe dan uw verweende luister.
Dan uw vermeent gepronk, en breedgespreide
pruik.
Ik wagt туп Hageroos. Duik, goude Zonne, duik ...
En als dan de Avondtstar met tintelende ge flonker
Komt open schuiven 't kleed van 't roudragende donker.
Zal Hageroos het zwerk bestrooien onverwagt.
Dan schaamt zich harer kleur de bruingekleurde Nagt.
Ik zie, ik zie alreeds, met ongewoonlyk poogen
Den ganschen hemel zich veranderen in oogera,
Dien 't eeuwig lusten zoude aan 't blaauw gewelf te staan.
En eeuwig Hageroos alleen te schouwen aan ...
Duik, goude Zonne, 't vee verlangt naar zyne stallen.
De schaduw komt van boom en bergen grooter vallen,
De Stroomgodt knikkebolt op zyn verglaasde kruik.
En d'Echo baaut ту na: Duik, goude Zonne, duik. 8
Ook de herderszang Veltman kent talrijke reminiscenties aan het mytholo
gisch gestoffeerde landschapsbeeld uit Hoofts erotische zangen. De dichter
zingt hierin, aan de oever van de Amstel gezeten, het treurlied na, dat Zwaantje
daar ook eens aanhief, toen haar herder Veldman voor korte tijd in de Vecht
streek moest verblijven:
Godinnen groenbemost des Amstels (want gy weet
Van Veldmans oude min, en Zwaantjes harteleet.
Toen zy haar lieven troost een wijkje moest ontbeeren

)

β ld. p. 9—12.
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'к Zal Zwaantje aan uwen boort dit deuntje gaan vereeren.
Dit deuntje laag van toon: zy zong 't aan uwen boord.
En 't luistergrage riet zei 't aan de boomen voort.
O sckoone Vecht, die met uw zilverklaare horens
Bewaakt (Taloude pracht der Bisschoplijke
torens;
O schoone Vecht, in wie ik mijn behagen vin,
Gy draagt in uwen arm de hoop van mijne min.
Mijn Veldman dobbert in uw wedde, en streelt met zingen
Uw Nimfen slibberglad, die naau zich zelf bedwingen
In (Tovermaat van vreugde, en beuren op 't geluit
Groene oogen en groen hair ter glaze kamer uit.
Ze vroeg tenslotte de wind, haar klachten over te brengen en Veldman te
bewegen terug te keren:
Dan zal in overvloed van vreugde cCAmstél zwemmen:
Dan roept het bos и toe, met hondert
mengelstemmen.
En 't leuterige ried, in digtgestuwden
drom:
Breng Veldman, windeke, breng Veldman wederom. *
— Dat de rust van het landschap Van Broekhuizen uiteindelijk
het hart lag, blijkt uit het feit, dat hij na zijn eervol ontslag zó
in zijn 'Eremitage' wilde leven, dat hij door de Heer Diederik van
Heer van het Stichtse lustoord 'Heemstede' zelfs niet ertoe was
diens lustplaats te gaan bezoeken.
Van Broekhuizen stierf de vijftiende december 1707 en werd in
Amstelveen begraven, geheel overeenkomstig zijn wens: 'Als ik
ben, begraaf mij hier op 't land.' 10

zeer na aan
afgezonderd
Veldthuizen,
te bewegen,
de kerk van
verscheiden

WILLEM MYLIUS
Van de Leidse geneesheer Willem Mylius verscheen in 1702 te Leiden het
bundeltje De Veldgezangen van Thyrsis, gesierd met toegepaste Zinneminnebeelden door W.M. Het zijn twintig korte zangen, die telkens worden voorafgegaan door een plaatje met een fris pastoraal landschapje, dat zelf weer is
gestoffeerd met een of andere merkwaardige zinnebeeldige voorstelling. Ze
vormen één doorlopende romance, waarin het liefdesverhaal wordt verteld
van de herder Thyrsis, die zich aanvankelijk trots en vrij boven de liefde verheven voelde, maar haar uiteindelijk toch niet kon ontgaan.
Mylius heeft in deze pastorale vorm waarschijnlijk zijn eigen liefdesgeschiedenis bezongen, want de ontleding van de liefdesmart is hier en daar zo ge» ld. p. 13, 15.
io ld. p. 95.
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voelig, dat ze eigenlijk alleen maar uit persoonlijke ervaring kan worden
verklaard. Gevoelig is van tijd tot tijd zelfs de tekening van het landschap, dat
verandert met de wisseling der seizoenen, met het aanbreken van de dag en
het vallen van de nacht. Deze tekening is altijd vol classicistische elementen,
maar desondanks wordt de lezer vaak getroffen door rake en sobere typeringen
van een seizoen, een morgen, middag of nacht. Doordat de objectief-waargenomen natuurverschijnselen vaak niet idyllisch zijn beschreven, vertonen ze
een geheel eigen karakter en blijven ze de indruk wekken van autonome natuurkrachten met een dwingende greep op mens en landschap.
Zo wordt direct in de eerste zang de kracht van de lentenatuur opgeroepen.
Een gepersonifieerde winter, een zonnekoets, een herder, schaapjes en stroomgodinnen dringen zich sterk op, maar toch blijft het landschap zelf een zekere
autonomie behouden:
De Winter trok het hoofd, bezneeuwd met witte vlokken,
In zijn spelonk, uit vreez, dat de yzbevroozen lokken
Straks mogten zmelten, zo hy de albeziende Zon,
Wiens guide hoetz van verr' hem naderde, niet kon
Ontduiken: hy verdween; toen onze Moeder, de Aarde,
Van een spleet, en, met kracht, de frisze Lente baarde.
Getooid met Zomergroen, met Kruid en Bloemgewas,
Krachtgeuren werpende in de lucht, om, op dat pas.
De duffe Zinnen van den Landman op te wekken;
Als Thyrsis zig bereidde om veldewaartz te trekken:
Zijn zanglust noopte hem, in 't klimmen van den Dag,
Dus aan te heffen waar zijn Vee, nog slaap'rig, lag.
Op, Schaapjes! Schaapjes, op! mijn Zorg wil V geleiden.
Voor de eerstemaaJ, van Stal naar weeüge Kfoverweiden:
Gy hebt и fang genoeg, met boonen, opgevuld,
't Herleeft hier alles. Het Geboomte werd gehuld.
De Waterwilg bott uit. De Stroomgodinnen pakken
Haar voort van Landheers erf. Men ziet de vlieten zakken.
En Berg, en Beemd en kruin opsteeken in de lucht.
Op, Schaapjes! Schaapjes, op! 't Gevögelt' kiest de vlucht:
't Begint, met schelle toon, den Schepper reeds te roemen.
Ter plaatze daar wy ons gelukkig willen noemen.1
Ook de korte landschaptyperingen in de tijdaanduidende beschrijvingen van
nacht, morgen en avond, van zomer en aankomende winter gaan door hun
krachtige vormgeving ver uit boven de modeschetsjes van de tijd.

ι Ed. cit., p. 1—2.
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In een nachtbeschrijving neemt de dichter zowel het visuele als het auditieve
element van het nachtelijk landschap op:
't Wierd middernacht. De Maan verzilverde de kruinen
Van steile Popelen, en hemelhooge Duinen.
Elk hg in diepe slaap, en ronkte vast, genood
Daar 't zachte Brongeruisch een Ieders oogen sloot... г
In de morgen waart de nevelige dauw over het land en laten de ontwakende
herders, verspreid over de velden, hun morgenzangen weerklinken:
De Dau streek over 't Land: zijn uitgebreide Vlerken
Besproeiden 't Kruid, en Gras; toen Arbeid kon bemerken.
Dat hem de Slaap begaf; terwijl de Morgenstond
De Herders wekte, en voer hen spelen in de mond
Van 't geen op 't hert L·g, en wel 't meeste kon bekooren.
Hier liet zig Damon, daar Menalk en Méris hooren,
Gintz klaagde Lyeidos; wat verder aan den voet
Van 't steil Gebergte deunde ook Thyrsis,
welgemoed...s
Het vallen van de avond is een werkelijk natuurgebeuren, dat zich aan het
firmament voltrekt, zonder dat de mens erin wordt betrokken:
De Middagstralen, elk ontweken het gezigt.
Vergunden de Avondster te toonen 't Flikkerlicht,
Waar mee de 8Ыуег van de Nacht bezaid, versierde
Het hemelsche Gewelf; terwijl vast de Aarde gierde
Om West, naar Noord en Oost, begeerig naar den Dag. *
De natuurwet doet zich zelfs tiranniek gelden, wanneer de zomerhitte zich
loodzwaar over mens en landschap legt:
De Menschen zmolten van benoude hitte: al 't Land
En 't rijpe Graan wierd grijz; terwijl aan alle kant
De Koorenairen vast de hoofden lieten hangen
Door zwaarte, om Landmans Hoop, en ieverig verlangen.
Volop te geven, met een rijken oegst, daar Schuur
En Dorschvher naar begon te znakken uur op uur . . . s
Na de herfst valt de winter met zijn duisternis en sneeuw onbarmhartig over
mens en landschap:

2
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De Hemel treurde, en was bedekt, met Wolken. Stroomen
Moerassen, Poelen, hooge en wijdgetakte Boomen
Begonden onder 't Zneeuw te duiken, 't Nat bevroor.
De Herder hield het by den Haardstede, en verkoor
Het vuur. Men wist niet, hoemen zou den tijd verdrijven.
Een guure Wintervlaag dwong Thyrsis f huis te blijven:
Ну sloeg zijn oog in 't rond", beschouwende den Dag,
Die hem zijn Eenzaamheid vertoonde, daar ky fog
Op 't Bulster, uitgestrekt. Zwaarmoedige Gedachten
Verschaften voedzel aan zijn Treurigheid, en Khgten. β
Naast deze sobere schetsjes staan in de veldzangen enkele brede natuurtafere
len vol classicistische tooi. Dit zijn traditionele beschrijvingen van een lenteen zomerwoud, waarin de Liefde zelf is neergedaald en die doorwaaid zijn van
de zachtste winden en doorzongen van verliefde vogelzang. — Op zo'n van liefde
vervuld lentewoud wijst Thyrsis zijn beminde herderin om haar tot wederliefde
te bewegen:
Kan и de logge Slaap verduffen hier in 't Woud,
Daar 't al de Liefde viert, die, met een koetz van goud,
In 't midden nederdaalt, en weet een weg te baanen.
Door zwerk en wolken, in 't gezang van witte Zwaanen,
Klapwiekende onvermoeid, en Herders, zonder tal.
Aanporrende, om, met onophoudelijk geschat.
Zijn Godheid, zó geëerd, en aangebeên, te Zoren?
Ontwaak, op dat ons geen Gedierte slreev' te boven!
Eöol houd in zijn Bergspelonk de Winden in:
De Zuide alleen vertoont zig gunstig aan de Min:
Ну blaast ten mond uit Rooze en witte Violetten:
Ну leert een zachter toon op onze maatzang
zetten...
Aanmin'ge Kloris! welk een vreugd zou 't ingewand
Ontroeren, daar de Veldgodinnen, hand aan hand
Ter rei verzocht, alom zig zouden in verblijden!
Reeds lacht ons alles toe, en schijnt in deeze tijden
Veel goeds te spellen, 'k Hoor hier de Lewerik,
Dan gintz de Nachtegaal. Geen Kray komt ту een schrik
Op 't lichaam jagen, nog, met náár gekras, vervaaren.
't Land nodigt ons, en zoekt de Vreugde t'evenaaren;
Terwijl 't een vrolik hoofd opbeurt, met blad, en bloem . . .
't Gevögelt' zingt en springt, en tiert alom door 't Woud,
Met Echo, die zig in den koelen Lommer houd.

β ld. p. 43.
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De Tortel kirt om hoog op Boomen, groen van bladen.
Daar hem zijn Ega wacht om in de Min te baden.
Alwatter adem schept, gevoelt hier in 't gemoed,
In 't branden van den Dag, het branden van zijn Gloed:
Mögt die ook immermeer versteende Kloris treffen,
Hoe bly zou Thyrsis zijn gewenscht Geluk verheffen.
Zig Winnaar noemen van die, van zijn klagten wars,
Den spot drijft met zijn Min, 'en blijft nog even bars!7
— Zo gingen gevoelige waarneming en ongebreidelde fantasie bij Mylius
hand in hand. Juist door deze gevoelige observatie verdient Mylius een plaats
boven verschillende andere herderszangers, die louter met hun fantasie een
literaire natuur schiepen.
PIETER VISSCHER
De Amsterdammer Pieter Visscher is in de rij van herderszangers een auteur,
wiens landschapsbeeld zo goed als geen realiteit kent. In de vaak eindeloze
landschapbeschrijvingen van zijn fraai uitgegeven bundeltje Herderszangen
en Mengeldichten van 1707 is bijna geen versregel te vinden die getuigt van
enige persoonlijke natuurwaarneming. Uit zijn landschappen spreekt nergens
een individuele situatietekening en slechts eenmaal breekt in zijn natuurfantasieën heel even een autonome natuurstemming door. Zijn landschappen zijn
louter produkten van een classicistische fantasie, die alle mogelijke landschapsattributen uit de Vergiliaanse en Vondeliaanse pastorale wereld aaneenrijmde
tot een over-gestoffeerde verwarde fantasievoorstelling. Wat op de fraaie titelprent van de bundel aan arcadisch landschap en pastorale rust met één blik
kan worden genoten, wordt in de eindeloos voortglijdende verzen een onwerkelijke natuur van pralende klanken.
Het onwerkelijke van Visschers landschappen wordt nog geaccentueerd door
wat hij in zijn 'Aan den Lezer' noemt 'de zachtvloeiendheid, en rolling der
vaarzen'. In deze zachtvloeiendheid van zijn gepolijste verzen deelt namelijk
ook zijn natuur. Deze is vastgelegd in een onfeilbaar metrum, in voor de hand
liggende en daardoor weinig verrassende rijmen, die de versregels, vol schoonklinkende woorden en namen, moeten afsluiten. Visschers landschappen zijn
zelfs geheel in deze metrische en auditieve sfeer ontstaan; hij schreef ze louter
om het genot van het regelmatige metrum en het klinkende woord. Zo werd
het gefantaseerde landschap niet — zoals bij Mylius — slechts even aangeduid
als een welkom decor voor het verhaal, maar het verdrong zelfs vaak het verhaal dat op zich al weinig boeiend was.
Aan deze landschappen heeft de lezer evenmin reëel houvast als aan de
onderwerpen, die in de tien herderszangen worden behandeld. Zonder dat de
' ld. p. 19—20; 31—32.
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lezer kan achterhalen over wie ze handelen, onderscheidt hij in deze zangen
twee verj aarzangen, twee minneklachten, een minnezang, een lijkzang, een
klacht over een onrechtvaardige behandeling, een lofzang op een naaldkunstenares en twee zangwedstrijden in de geest van de derde en zevende écloga van
Vergilius. Hoogstwaarschijnlijk zijn de eerste acht genoemde zangen gelegenheidsgedichten, waarin gebeurtenissen of ervaringen op verbloemde wijze worden
behandeld. Wie achter de herdersnamen Lycidas, Menalkas, Tityr, of Bloemaard
schuilgaan, is niet uit te maken. Het zijn voortdurend muzikale herders, die
verscholen zitten in het koele lommer van elzen, beuken of populieren, meestal
aan de kant van een glazen stroom of zilveren beek, die liefelijk bruist en
stroomt, terwijl nachtegalen of ander pluimgedierte de geest komen strelen vanuit het bladerrijk geboomt. 1 Boven de hoogoprijzende bomen staat de gulden
lente- of zomerzon, 's morgens of 's middags met haar robijnen stralen te
schitteren aan het ruime, blauwe azuur of aan 's hemels saffieren tent. 2 De
kudden grazen vredig in klaverrijke weiden, Omringd door schoon geboomt,
waar door de wind komt blaazen En ruischen, en de blaân beweegd en HePlyk
streeld' en 'waar langs het zilver nat vloeid van een waterbeek'. s
Hoe weinig eenheid Visschers landschap kent, blijkt bijvoorbeeld uit de
zang, waarin Bloemaard zijn verlangen naar Hageroos uitspeelt op zijn fluit.
Uit deze zang, die mede door zijn beknoptheid nog boven de andere uitgaat,
kan men niet opmaken, over wie of wat het eigenlijk gaat, en evenmin kan
iemand vermoeden, welke streek of welke stroom met de verbloemende aanduidingen worden bedoeld. De dichter rukt de fantasieblik van de lezer van
boven naar beneden en van links naar rechts: hij zingt het hele landschap vol,
door van het ene bezield-gedachte landschapsrekwisiet over te springen op een
volgend, dat dan de functie van het vorige moet overnemen en weer doorgeven.
— Wanneer Bloemaard op zijn fluit begint te spelen, tooit het lentelandschap
zich nog schoner dan het al was :
Den herder Bloemaard in de koele popel lommer.
Verhief dus zyne stem, bevryd van zorg en kommer.
En speelde lieflyk op zyn dun gesneden riet;
Dat beemde en weiden zelfs, de klanken van zyn lied
Te rug kaatste, al het hnd dat schaaterde op zyn toonen
Van blydschap, al 't geboomt' dat schudde hunne kroonen
Van vreugde, en beek by beek wierd in hun loop gestuit;
En gants verwonnen door zyn aangenaam geluit.

1
Herderszangen en Mengeldichten, door P. Visscher, T'Amsteldom 1707, p. 1, 4, 6, 8,
15, 16, 24, 25. 26, 29, 30, 32, 41, 43, 50.
2 ld. p. 34, 50, 51.
3 ld. p. 24, 34.
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Hoor hier туп Haageroos, кот, zet и hier ter neder.
Ei zie de guide zon, en 't lieflyk
Lenteweder
Staan prooien, ai begeeve и na deez' koele bron,
Terwyl aan 't blaauw azuur, de vruchtb're Lente-zon,
En 't aangenaame groen, hier voor uwe oogen blinken.
Rep u, en zie al 't kruid den zilv'ren dauw indrinken.
Aanschouw, benevens ту, hoe deze klaverwei,
Praald met een cier'lyk Meed en geurig bloem Livrei.
O schoone Haageroos, ach! mocht het ту gebeuren.
Schoon noch zo ver van huis, voor и een lied te /teurere.
Te zingen aan uw zy, ik zong tot uwen lof.
Op hoop van uwe gunst; dat zelf het starrenhof
Op туп gezang weergalmde, en 'k zou in deze daalen.
Lang uwen naam en lof, ja eeuwiglyk doen prooien.
Bezie hoe nu al 't land, aanschouw hoe dat het al.
Op 't allerheerlykst prykt; in dit vermaak'lyk dal.
Aanschouw dien lindeboom zo тук van jonge Ыаагеп,
Waar in weer 't pluimgediert koomt nest'len en vergaaren.
Hoor, hoe dat het de Lent verweUekomt, en zingt.
En kweelend, nu op 't een, dan op 't amTre takjen springt.
Hier hweeld de Nachtegaal en koomt haar blydschap uiten.
En zingd dat haar gezang, al rollende koomt stuiten
Op 't lommerryk geboomt, van waar het nederzinkt.
En dooiende in het nat van eene beek verdrinkt.
Ja dezen zilv'ren vloed, rolt vrolyker zyn golven
Al wentelende onder een, en koomt dus
opgedolven
Te glinst'ren met meer giare«, ere kabbeld, bruist, en speeld
Veel zachter, nu hem weer een zuiderkoeltje
streeld.
Het water-vee koomt zelfs in zyne golven dart'len.
En buit'lende om en om te springen en te spart'len,
'T koomt booven 't water, en zyns levens element.
En ivelTkoomt, zo het schynt, mee (Taangenaame Lent.
O vhed! ge kwaamt het laatst die Haageroos t'aanschouwen.
Wanneer zy onlangs zich ging op uw nat vertrouwen,
Gy brochtme ook tyding, hoe dat gy, o zilv're beek!
Haar heene had gevoerd ver na een and're streek.
Gaat nu ook heene, o stroom! en wil myn lied heen draagen.
Naar schoone Haageroos, der herderen welbehaagen.
Die 't Herderinnendom van deze streek verwind.
Door heusch- en minzaamheid; steeds om haar deugd bemind.
Zie daar die jonge ¿oei, met d'uiers volgelaaden.
Met jeugdig Lentegras haar graagen lust verzaaden
En tot den kossem toe in malze klaver treên.

En spoên met traagen tret door beemde en weiden heen.
Al 't land, en mensch, en vee word ah op nieuw herbooren.
'T praald alles met meer glans, en schoonder als te vooren ... *
De personificatie van het landschap wordt nog sterker, wanneer de herder
Boschman in een even mysterieuze zang zijn geliefde Leliana is kwijt geraakt.
Dan kent hij geen rust meer en moet hij zijn verdriet uitklagen aan het hem
vertrouwde liefelijke landschap, dat daarop onmiddellijk in droefheid verkeert:
De droeve Boschman in de schaauw van ykeblaaden.
Kwam dus bedrukt en droef zyn droeve ziel ontlaaden.
En vulde door gesteen de blaauwe en ruime lucht.
Ну hief in 't eind dus aan zyn bang, en droef gezucht...
Gy vogels, staak и zang, gy boomen helptme schreien;
Op dat al 't land gewaag van туп geween:
Treur nu met ту gy Maverryke weien;
Myn schaapies treur, want al туп vreugde is heen.
Gy koomt benevens ту uw vreugde ontbeeren;
Ziet hoe het jeugdig kruit.
Dat gy wel eer zo vrolyk af ging scheeren.
Versterft, en kwynd, en blaast het leven uit.
Ik zie 't geboomt' met myne ramp belaaden.
Zich zelf ontlasten van haar hmmerryke blaaden.
Al 't land dat treurd en kwynd;
Nu gy 't, o Leliaan! niet met uw glans beschynd...
Gy züv're beek onthouwd myn droef geluit,
Ga, wild uw golven heene jaagen.
En stort myn klacht by Leliana uit.
Op dat zy kennis mag van al myn droefheid draagen.
Meld haar myn ongeluk
Benevens al myn druk.
Hoe wil dees maare uw droeve ziel ontstellen.
Wanneer dit nat, 't geen langs uw hof komt gaan,
Myn druk uw doet verstaan.
En al myn hlachte aan и in 't breê vertellen...
fupyn bedek nu vry des hemels transsen.
En Febus zonneglanssen.
Dat nu de JagMïodin haar licht,
Deez' landstreek vry onttrekke, en dek haar aangezicht.
Gy tintelend gestarnt trek in uw züv're strooien.
* ld. p. 50-52.
325

Bedek uw bly gelaat.
Weer meêge aan 't blaauw azuur koomt
Met fhers; en al uw glans met droevig

prooien.
rouwgewaad...

Gy boomen, en gy kristalyne beeken.
Die my hier hoord, voor 't allerlaatste spreeken.
Vaart wel, uw glans vermaakt my niet;
Dewyl dat my het leven nu verdriet. 5
Bij het overlijden van de jonge herder Dafnis heft de herderzanger Menalkas
een treurzang aan op de dood van de jongeling. Het is een veldlied, waarin
wordt geconstateerd hoe zon en maan, bossen en velden, beken en weiden,
gevogelte en vee met het lot van de overledene zijn begaan. Zonder dat de
dichter zelf van enig persoonlijk meeleven blijf geeft, zingt hij ook hier weer
in rollende verzen een landschap vol, dat volgens een vast ceremonieel op louter
vormelijke wijze zijn condoleantieplicht nakomt:
Menalkas, in de schaauw van populiere bfoaren
Gezeten, daar zich steeds 't gevögelt' koomt vergaaren.
Die hefte op Dafnis dood, op zyne herdersfluit.
Dit treurig veldlied aan, dat zelf zyn droef geluit.
En lied, de herd'ren wekte, en klonk door alle daalen.
Waar door het landvolk van zyn glans beroofd gaat dwaalen.
Al 't bosch weergalmd nu zelf, dewyl de held're glans.
Van Dafnis levenszon gedaald is van zyn trans . . .
Om u, doorlachten knaap, от и zo treurd het al:
От и treurd 't herdersvolk in beemde, basche en dal.
Om u, komt Febus zelf, uit 's aardryks diepe kimmen.
Met minder heerlykheid ten hoogen hemel klimmen.
En heeft zyn zonnekoetz, met purper rouwgewaad
Bekleed en afgeleid al 't goddelyk cieraad.
Aan 't blaauw gespikkeld dak, en al 't gestarnt haar ryken
En schoonen glans vergaan; 'en om uw ongeluk,
Den hemel zelf in rouw gedompeld, en vol druk;
Is met een ffoers gordyn geheel en al
behangen...
'T Geboomte om zyne dood is zelf met rouw bekaden,
De takken kwynen droef met hangend loof en blaaden.
Al 't pluimgediert is zelf in 't hart door rouw beklemt;
En au' hunn' vrolykheid door zyne dood
gestremt...

« ld. p. 43-^19.
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Het woud vervuld met galm en galm, geeft zucht op zucht.
En schynt, door rouw geraakt; om zyne ramp te schreien.
En hem al zuchteruT dus naar 't duister graf te leien.
'T geboomt' geworteld op den top der berge en duin
Betreuren Dafnis dood met neergebogen kruin . . .
Men ziet zyn wollig vee bedrukt in 't veld gaan graazen,
Zyn hard gehoorend vee, het geen verheugd plag t'aazen
In klaverbeemde en wei, gaat droevig langs de kant
Van eene glaaze beek, met lykcipres beplant.
En schynt haar ongeluk te klaagen aan de boomen.
En beeken, wier kristal komt langs hun wortel stroomen
Al 't vee dat loeid nu, dat het klinkt door beemde en wei;
En wekt, maar ach! vergeefs, een deerlyk
landgeschrei.β
Visscher heeft zijn vormelijke beschrijvingslust uitgeleefd in zijn vierde her
derszang, waarin hij de herders Dametas en Melibeus om strijd achtereenvol
gens de Morgenstond en de Avondglans liet bezingen. De lofzang op de morgen
liet hij zelfs uitdijen tot honderd versregels, waarin hij aan alle bekende classi
cistische landschapsattributen een plaats gaf. — Zodra Dametas Aurora toe
spreekt, rijst ze onmiddellijk met haar rossen op uit Thetis' zilveren schoot.
Ze verlaat haar roze ledikant en praalt blozend met ambrozijnen kaken en ver
sierd met purperen rozen, aan 's hemels tent. Terwijl alle andere lichten be
zwijken, schiet ze haar vrolijke glanzen uit over heuvels en dalen, en streelt
ze bomen en kruiden. Versierd met diamant en goud spreidt ze haar glanzen
door de bomen, die zich blij spiegelen in de kristallijnen stromen, onder het
vrolijk gekweel van het ontwaakte pluimgedierte. Gelukkig is de mens — zo
gaat de zanger dan op Horatiaanse toon verder — die iedere morgen op het
land daarvan de stille getuige mag zijn:
Wat 's hy gelukkig, die, op 't landhuis, bly gezeten;
Uwe op- en ondergang vol vreugde steeds ken weten.
En staag beschouwen of gy ras uw dagkoetz mend.
Of traag'lyk nederdaald in Nereus blaauwe tent.
Wat koomt hy vrolykheên en wellust te genieten.
Die op zyn wooning, daar een beek hngs heen koomt schieten,
Zyn harte en zinnen streeld door een volmaakten rust.
En op zyn eigen land, geniet al 't geen hem lust.
Hoe heerlyk ziet hy и aan 't Meed der wolken pryken.
En voor uw helder licht al 't andere bezwyken.
Wanneer gy met Apol dus rennend' hand aan hand.
Uw' glanssen vrolyk spreid en uitschiet over 't ¡and. 7
• ld. p. 6—11.
7 ld. p. 13.
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Zoals de achttiende-eeuwse rariteitenverzamelaar zijn curiosa uitstalde in
kunstkabinetten, zo deed Visscher dit met zijn exotica en mythologica in zijn
kunstlandschappen. Voor ochtend- en lentebeschrijvingen kon Visscher rijkelijk
putten uit klassiek erfgoed. Daarom waren zijn mogelijkheden voor een zang
op de morgen ook onbeperkt. Anders werd het, toen hij de literaire herder
Melibé de avondglans moest laten bezingen. Bij gebrek aan een rijke klassieke
traditie moest hij zich toen wel beperken tot een algemene schets van de rust,
die de herder 's avonds bij zijn oude hut mocht genieten :
Wanneer gy cTaardsche kimm' met uwe lippen kust:
Dan duike ik by 't geboomte, en streef туп' leen door rust.
Dan heffe ik myne stem naar uw turkoische zaaien.
En hove и voor uw' gunst, diege op ту neer laat daalen.
En loove ik Febus, die, langs 's hemels blaauwe tent,
Zyn goude zonnekoetz ten Westerkimmen mend.
Dan zitte ik vrolyk hier ter neder onder 't lommer
Van elze of lindeboom, bevryd van alle kommer.9
Slechts één keer steeg Visscher boven zijn verwarrende breedsprakigheid uit.
Dit deed hij in de aanhef van zijn tweede herderszang, Veldman genaamd. Daarin riep hij in enkele afwisselende lange en korte versregels een werkelijke
avondstemming en nachtstilte op:
'T gestarnte blonk met heerelyken glans,
Aan 's hemels hoogen trans.
En spreide voor 't gezicht een reeks van zilv're strooien.
Op beemde en weide, en d'omgelege daalen;
Men zag de zilver bhnke maan.
Nu niet ten reie gaan.
Noch door haar godtTlyk licht den sterveling belonken.β
KATHARINA LESCAILJE
Ook Katharina Lescailje, de deftige dochter van de Amsterdamse boek
handelaar en uitgever Jacob Lescailje, heeft haar gefantaseerde pastorale land
schappen geheel teruggedrongen naar de louter objectieve sfeer. Van een
integratie van de natuur in eigen leven is in haar scheppingen dan ook niets
te bespeuren. In tegenstelling tot Mylius en Visscher heeft deze 'Nederlandsche
Sappho' in verschillende van haar herderszangen wel een zekere lokalisatie
gegeven, maar haar landschappen verschillen toch ook in dit opzicht weer
hemelsbreed van die van de steeds lokaliserende Moonen. Terwijl de predikant-

8 ld. p. 19.
β ld. p. 4—5.

328

dichter aan de plaatsen en streken hun reële inhoud liet en alleen de atmosfeer
verherderlijkte, verving deze dichteres het Hollandse landschap of de stad Amsterdam door een Leeuwendaals decor met arcadische heuvels, dalen en watervallen.
Haar Mengelpoëzie, die samen met haar Toneelpoëzie twintig jaar na haar
dood (1711) in drie forse banden uitkwam, opent met een vredeveldlied op het
sluiten van de vrede van Rijswijk in 1697. Het is een veldlied, waarin de conventionele, welsprekende herder aan het woord wordt gelaten in een gemetamorfoseerd landschap. De dichteres hoeft haar persoonlijke gevoelens niet zelf te
uiten: ze heeft slechts de Vergiliaanse herder Dafnis op te voeren en hem vrij
spel te laten in een Leeuwendaal, dat de plaats van Amsterdam inneemt. In dit
Leeuwendaal heeft hij met de realiteit van het vlakke Hollandse landschap niets
te maken, maar kan hij met zijn schapen dwalen door een arcadisch land, dat
rijk gestoffeerd is met blij-juichende bergen, bomen en watervallen:
't Is Vrede door al 't Land. De dag aan 's Hemeh transsen
Verschynt, om dit geluk, met ongewoone glanssen
Op 't juichende aardryk, van alle oorlogszorgen vry;
Terwyl een hemelgeur, vol heilzaame artzeny.
Door veld en akker weid, besproeid met paerledroppen;
De zegenryke Zon verguld de hooge toppen
Der groene boomen en 't gebergt' met louter goud;
't Gevögelt' kwinkeleert met schellen toon door 't woud;
En Woudheers kloeke Haan, steeds spellende te vooren
Mooi weer en goed geluk, laat zich luidruchtig hooren.
Met blyden kreet, die elk belooft een goed onthaal:
Als Harder Daphnis, (lang geroemd in Leeuwendaal,
Daar de Amstel en het Y ver'èenigd zaamen stroomen,)
Bemind van Dichtlief, vroeg uit zyne Kooi gekoomen.
Verkwikt van zoeten droom, zyn Schaapen dryft van stal;
Terwyl ze weiden by een' zuiv'ren waterval.1
Over die idyllische streek — zo gaat de dichteres verder — hoeft de zon
niet langer met bebloed gelaat op te gaan, maar als een vredezon kan ze nu
met haar glinsteringen alles overstralen. Nu de weiden niet meer met het doffe
bloed worden gedrenkt en weer kunnen glanzen in de morgendauw, is een
gouden tijd van paradijselijke vrede aangebroken:
De
En
De
En

Leeuw speelt stil in 't gras. Het Krygspaerd is gedwee;
Heermans strydb're Haan kraait anders niet aL· Vree.
Havik laat de Duif nu veilig trekkebekken;
't jonge Kieken zich van 's Arends vlerken dekken:

1 De Mengelpoëzy van Katharyne Lescailje. Eerste Deel. Te Amsterdam 1731, p. 3.
a
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Daar Vreêryks Boomgaard pronkt met appels van klaar goud.
En Veegod Pan danst, met zyn riete fluit, door 't woud.
't Geboomte ruischt op maat, gelyk de zilv're Vlieten.
Het Y en de Amstel uit hun brakke kruiken gieten
Een lekker sap, zo zoet als 't riet van <Γ'Indiaan :
't Kent geen vergif. De wit gevederde
Amstelzwaan...
Slaat haare wieken van elkaar, en zingt, fongs 't water.
Een vrolyk Vredelied met aangenaam
geschater.2
Eenzelfde transformatie onderging Amsterdam in een gelegenheidsgedicht,
dat de dichteres schreef voor een algemeen geacht Amsterdammer die voor een
zeereis zijn stad moest verlaten. Toen werd de stad aan het IJ gemetamorfoseerd
in een herdersdal, waarin de hele herdersbuurt werd opgeroepen om te klagen
over het vertrek van herder Tytir. De nimfen en knapen van de 'buurtstreek,
die met een verdubbelenden schyn, Zich prachtig spiegelt in het blinkend kristalyn Van d'Y en Amstelstroom' riepen onophoudelijk om de herder. En, zo
gaat het verhaal verder:
De snaat'rende Echo, als gevoelig van dit leed.
Antwoord geduurig, en verdubbelt deeze kreet;
't Vee staat en gaapt 'er naar; de bosschen en de boomen.
De velden, bloemen en de kruiden, zelfs de stroomen,
't Krijgt alles ooren; en zy luist'ren elk om stryd.
Ondertussen zette zijn trouwe halsvriendin, het herderinnetje Eerykje, zich
in de schaduw bij een bron neer en treurde, terwijl:
Zy hield haar oog gestrekt naar 't vlak der zuyder zee;
Terwyl zy onbepaald vast graazen liet haar vee.
Dat, graag van honger en van dorst, rondom de randen
Der klaverweiden, 't gras afmaaide met zyn tanden.
Zy riep: Waarom of hy den vaderlyken stroom
Verliet, daar 't nimmer hem ontbrak aan vetten room,
Aan melk en honig, en zyn boomgaard nooit aan vruchten,
Zyn stalling niet aan vee, zyn hart niet aan genuchten? *
Een nog triester pastoraal landschap fantaseerde de dichteres, toen het
herderspaar Kunstlief en Vrijborst zich verplicht zag te treuren over de dood
van Boschmans Hartvriendin. Alle bedrijvigheid is dan van het land verdwenen,
en een melancholische herder en een even sentimentele ploeger zitten in hun
eentje te jammeren over hun groot verlies:
Hoe zeer is Melkerbuur, van dit verlies, ontsteld!
Och! ongemolken gaan zyn Koeyen over 't veld;
2 Id. I p. 7.
s Id. I p. 256—60.
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Daar Zaaiman weigert met zyn arbeid voort te vaaren:
En, in de schaduwen van
lykcypresseblaâren.
Zit Bouwkloek, en vergeet zich zelven en zyn ploeg.
Men schrei vry onvermoeid, en zucht', van 's morgens vroeg
Tot 's avonds laat, daar Beemd en Boomen krygen ooren;
Terwyl de Nachtegaal een Treurgezang laat A c o r e n . . .
Wanneer de avond is gevallen en Vrijborst naar de sterrenhemel opziet, vindt
hij bij het aanschouwen van het firmament tenslotte nog een troostgedachte:
Zie, hoe 't verbaasde Vee is van ons afgedwaalt,
O Kunstlief, en de Zon reeds op de kim gedaalt.
De tyd is even snel, als Hartvriendin,
vervloogen.
't Word duister. Maar wat Licht verschynl'er voor onze oogen.
Om hoog? 't Is Hartvriendin, die, in een klaare Ster
Veranderd, ons vertroost, en toeknikt noch van ver;
Zy is 't. Kom, gaan wy van deez' Heuvel. Laat ons stellen
Het Vee op Stal, en dit aan al de Buurt vertellen. *
Buiten de zes zogenaamde herders- of veldzangen bevat de Mengelpoëzie o.a.
bijna honderd huwelijkszangen, alle gedateerd tussen de jaren 1673 en 1710.
In vele hiervan zocht de dichteres de geboden distantie, door de jonggehuwden
te wijzen op het verliefde lentelandschap of op de vreugde van de meelevende
natuur. Vaak wordt de bruiloft in de lente gevierd en dan kan zij breed uitweiden over (heit minnende seizoen: de aangename mei siert alle hoven
opnieuw met haar livrei, 5 de blonde Apollo schuift 's morgens de donkere
nachtgordijnen weg om het landschap vanuit het blozende oosten te overstralen β
en de minzieke leeuwerik kwinkeleert samen met de schelle Filomeel. 7 Wan
neer zij kon vermoeden, dat de jonggehuwden zich zouden schamen voor hun
onderlinge liefde, wees zij hen op de spontane liefdekracht in de lentenatuur,
en spoorde zij vooral de bruidegom aan, de liefde in zijn hart te laten spreken:
iVu de bloessem van zyn heven.
En de bloessem van 't saizoen
Hier toe spoor en prikkels geeven.
Nu het jeugdig lentegroen.
Reeds van min om 't hart geslaagen.
Kust den blanken
morgendauw.
Met een aangenaam behaagen.
En de Leeurik 't zoet der trouw.

4 ld. II p. 357-«2.
5 ld. II p. 207, 280.
β ld. II p. 144, 162.
7 ld. II p. 49, 148, 207, 286.
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Met zyn minziek kwinkeleeren,
Wyd, op bruiloftsloonen, in.
Onder 't gloeijen van zyn veeren.
Daar het alles kwynt van min?
Daar de beemden, bosschen, boomen,
Blaaken, branden overal.
Van de min meê ingenomen,
β
AL· 't verliefde Idaliesch dal?
Dan schrikt zij er niet voor terug, te wijzen op de allesomvattende liefde
tussen Febus en de Aarde, en tussen Neptunus en Amphitrite:
1

Zie, alles blaakt in hemel en op aard .
De Zon, de Maan en al der Starren reyen
Op haare beurt, beminnen, streelen, vleijen
En munten meê in liefde en teêrheid uit;
Daar Febus vaak, met zorg, om eene Bruid,
De lokken tooit en spiegelt in de baaren;
Daar 't Aardry к op verliefd, meê wenscht te paaren.
Het water blaakt; Neptuin, uit minnetvee,
Belonkt en kuscht zyn Amphitrite uit zee . . . '
Zie, hoe de Zon, die gloeit van liefde om 't hoofd, belonkt
Het minziek Aardryk, dat, van haare warmte ontvonkt.
Niet aflaat, om die zucht tot paaren en tot teelen
Aan Boomen, Planten, Vee en Bronnen meê te deelen.
Daar 't al van minneweelde en blydschap is vervuld.10
Wanneer de dichteres het overbodig vond, de gehuwden op de minzieke natuur te wijzen, verhoogde zij hun vreugde door de schildering van een blijde,
meelevende natuur. Zo schaterden bij het huwelijk van Antonides en Suzanna
Bormans 'Amstels Waterschaaren' op hun zilveren vliet en danste de Maasstroom voor het paar, dat als een schone Venus met haar Adonis aan de oever
stond. 1 1 In een andere zang meende zij het IJ en het Spaarne dermate te
moeten personifiëren, dat zij beide wateren juichend hand in hand liet dansen:
Die, voelende den weêrschyn van uw brand
In hunne kil, op 't zoch van 't water danssen.
Waar in de glans speelt van uw bruiloftskranssen,
Terwyl dat zy, met zegengroet op groet.
Uw Echtverbond zacht stroomen te gemoet.1г
в Id. II P- 49.
9 Id. II P· 178-79.
10 Id. II P· 182—83.
11 Id. II P- 19—22.
12 Id. II P· 203.
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JAN BAPTISTA WELLEKENS
Een inventarisatie van Wellekens' landschappen levert een bonte variatie
van natuurtaferelen op : landschappen, louter aan de fantasie ontsproten ; taferelen, ontstaan uit een combinatie van fantasie en natuurobservatie; een enkele
natuurbeschrijving, rechtstreeks voortgekomen uit een gevoelige waarneming
van de reële natuur. De tweede groep — die der gemengelde landschappen —
is verreweg het grootst, en hierin overweegt nu eens de fantasie dan weer de
werkelijkheid. Wanneer de realiteit het wint, kunnen we, naargelang ze al dan
niet een pastorale inslag vertonen, spreken van pastoraal-realistische of van
idyllisch-realistische taferelen.
Deze rijke afwisseling is een weerspiegeling zowel van de eigen geaardheid
van de dichter als van de invloeden die hij in zijn leven heeft ondergaan.
Wellekens was natuurgevoelig van aard, maar door zijn Italiaanse vorming, de
theorieën van Boileaus eclecticisme in diens Art Poétique (1674) en de academische kunstleer van 'Nil volentibus arduum', moest hij het arcadische en het
geïdealiseerde landschap wel kiezen boven het natuurlijke.
Op achttienjarige leeftijd was Wellekens in 1676 naar Rome en Venetië gegaan om er de schilderkunst te leren. Maar een toenemende bijziendheid en
een verlamming van de linkerzijde, tengevolge van een beroerte, deden, aldus
zijn biograaf, 'allenxkens de liefde van zelf schilderen verflaeuwen, maer
ook weder wakkeren de zucht tot Poëzye, die sprekende zuster van de Schilderkunst, die hem gansch niet ongenegen was, en tot welke, voornamelijk zo zy
Landt- Veldt- Herder- en Visscherszangen betreft, hy door Natuur gevormt
schynt; Nederland! immers zag in deeze nooit zyns gelijk, terwyl hy ook de
roem zal wegdraagen dat hy de eerste geweest is, die de Visscherszangen uit
Italien in Nederlandt gebragt heeft. Elf j aeren versleet hy in Italien, wanneer
hy weder naer Amsterdam toog, uit liefde tot zyne moeder, toenmaels aldaer
woonachtig, zynde anders gezint zyn leven te Romen of Venetien te eindigen,
daer het hem aen geen vrienden gebrak.' i
Juist tijdens zijn verblijf in Italië (1676—1687) beleefde de pastorale er een
tijd van nabloei. In 1690, drie jaar na Wellekens' vertrek, werd te Rome zelfs
een 'Academia degli Arcadi' gesticht, die ieder jaar met grote luister het jaarfeest van de grote Sannazaro, de Opperherder van Arcadia, vierde. 2 Zelf had
Wellekens aan het graf van Vergilius en Sannazaro gestaan, beiden, als bucolische zangers, leerlingen van de oude Siciliaan Theokritos.
In Italië had Wellekens de Oudheid leren waarderen als het veilig kompas en
onfeilbaar richtsnoer voor zijn kunst. Daar was zijn droom van de klassieke
Aetas aurea begonnen en was zijn fantasie gaan leven in een gedroomd Arcadie,
waarin mens, dier en landschap in volmaakte harmonie mochten leven. Daar

1 Zedelyke en Ernstige Gedichten, Te Utrecht 1737: Het Leven van den Dichter.
2 J. te Winkel, Ontwikkelingsgang III, p. 288—89.
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had hij ook kennis gemaakt met de wonderlijke scheppingen van de alles·
stilerende Raffaël. Teruggekeerd in zijn vaderland was hij zelfs zo vol van deze
idealiserende schilder, dat hij diens navolger Gerard de Lairesse boven Rembrandt stelde en de laatste durfde toevoegen : 'Hadt gy de schoonheit der natuur
recht nagegaan. Uw roem zou groter zyn in rechte kenners oogen; Ja by de
grootste wier uw naam en kunst gewogen.' 3 Geheel in overeenstemming met
deze opvatting van de kunst was het stilerende eclecticisme van Boileau, die
door Wellekens werd geprezen als een dichter, die altijd wilde 'ongeveinst, in
't dicht verkiezen of verwerpen 't Geen hem behaagt of walgt'. In dezelfde sfeer
lag zijn lof voor het schrappende en polijstende kunstgenootschap 'Nil' en zijn
voorvechter Pels. Geen lof is hoog genoeg voor hem : 'ô Pels ! uw naam verdient,
door Febus sterke hant Met staal geklonken in het duurzaam diamant, Voor
eeuwig met uw Dicht op ieders tong te zweven.' 4
Toch wilde Wellekens geen rationalistische, academische vormenaanbidder
zijn. Hij zei de Klassieken na, dat 'een Dichter noit gemaakt wort, maar gebaart Door ingestorten geest'. En voor de werkelijke inspiratie in de kunst is
hij blijven strijden: 'noch taal, noch kunst of vreemde zeden. En veel ervarenheit van hoven, ryken, steden, Met kloek en wys vernuft gemengelt onder een,
Zyn samen niet bequaam om een Poëet te kneên, 't En zy een wondre kracht
(of hoe zal ik 't bepalen?) Een onnavolgbre geest door 't gansche werk komt
stralen, Gelyk de Gratiën de ziel der zeden zyn.' s
De kunstenaar, zo meende hij, moet van de natuur en niet van de leer uitgaan : 'Natuur gaat boven leer' en 'De kunst volmaakt natuur'. Dit laatste deed
volgens hem de kunst van De Lairesse. Deze schilder schiep volgens Wellekens
een 'Natuur, bemäntelt in een kleet van top tot teenen'. β Dat de natuur zelf
dan verdween, heeft Wellekens blijkbaar niet willen zien!
In zijn brede Verhandeling van het Herderdicht (1715) bleef hij deze theorie
van natuurvervolmaking trouw. Waar hij het volmaakte ontmoette, wilde hij
onmiddellijk navolgen en waar het niet-volmaakte zich presenteerde, meende
hij het stilerend te moeten idealiseren. Deze theorieën van navolging en eclecticisme vinden een illustratie in de hier volgende passage. Wat hier over de
herders wordt gezegd, geldt mutatis mutandis ook voor het pastorale landschap.
Boven dit word op het hoogste bevolen, met een oplettend verstand,
de waare eigenschappen en cieraaden in Virgilius, Theocryt en andere
ouden t'onderzoeken en naar te volgen; even gelyk den aankomenden
Tekenaar de nette en overeenkomende ledegestalte en uitgezochte schoonheden der oude overgeblevene kunstbeelden tot richtsnoer zyn.

3 Verscheiden Gedichten, Te Amsterdam 1729, p. 5.
i ld. p. 46, 351.
5 ld. p. 36, 37.
β ld. p. 36, 387.
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Mogelyk wil men den Herderdichter by den ellendigen staat der arme
boere knaapen deezes tyds vergelyken, en naar hun begrip zyn verstaut
bepaalen. neen: men moet de beste en niet de geringste zich ten voor
beeld stellen; en de Herderpersonaadje die weetenschappen, daar hy
kan en moet kennis van hebben, vrywillig en beleeft toeeigenen; kennis
en gedachten, die uit het eenzaam en denkend heven, of ondervindingen
7
gesprooten zyn.
— Tegen deze achtergrond moeten Wellekens' landschappen beschouwd
worden: zijn landschappen, die louter voortkwamen uit de fantasie; die be
rustten op fantasie en natuurobservatie; die hun bestaan helemaal dankten
aan gevoelige natuurbeschouwing.
Het landschap uit de fantasie
Het aantal natuurtaferelen, die louter uit de fantasie zijn geschreven, is in
Wellekens' omvangrijke oeuvre betrekkelijk klein.
In de Lente- en Bloeimaand van het jaar 1708 schreef hij respectievelijk de
veldzangen Chloris en Ariana, beide bedoeld als verjaarzangen voor twee juf
fers. Alles wat ook in andere herders- of veldzangen aan lentebloei is te vinden,
wordt hier in feestelijke klanken samengebracht. De bloempjes en kruiden zijn
door de warme zuidenwinden gekweekt en steken in gloeiende kleuren hun
hoofden op uit beemd en wei; het groen van bos en hagen is fris en staat in
de edele morgenstond bedauwd met pareldauw en vochtige diamanten. Hof en
weiden juichen van blijdschap om het feest, stromen en beken schateren van
vreugde en de schelle nachtegalen laten in het hartje van de mei hun blijde
klanken schallen door bos en dalen. Over de velden hangt een zoete bloesemlucht en de nimfen strengelen en mengelen kleuren en geuren tot fleurige
geurige kransen. 8
Onder de 84 bruiloftszangen die Wellekens' bundel Bruiloftdichten bevat,
wordt een twintigtal uitdrukkelijk veld- herders- vissers- land- wild- of meizang
genoemd, en in de meeste hiervan is het lente. Dit seizoen krijgt afwisselend
de epitheta lief, aangenaam, zoet, verliefd, vriendelijk, blij, zacht of groen, en
het wordt telkens opnieuw verwelkomd met een 'Zyt welkom, lieve Mai!' Deze
vreugdemaand gaat dan het nog dorre en doodse winterlandschap in een feest
gewaad steken, in het lentelivrei van duizend schone bloemen, die met hun verse
geuren de lucht vervullen, terwijl 'de Beemtnimf hult haar hooft met bloempjes
geel en root'. β AI deze lentetafereeltjes zijn volgens hetzelfde schabloon ont7 Amintas, Herderspel van Torqtiatus Tasso, Beneven eene Verhandeling van het Herderdicht, t'Amsterdam 1715, p. 200, 202.
8 Dichtlievende Uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pteter Vlaming. Bestaande
in Herders· Hoef- en Veldgezangen, Tafereelen, Brieven enz. Met Figuuren. Amsterdam
1710, p. 188—98.
0
liruüoftdicliten, Tc Amsterdam 1729, p. 32.
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worpen; toch kunnen soms enkele verzen even verrassen, als n.l. de dichter een
paar kleine dingen noemt, die in de vroege lente juist door hun sprekende
kleuren in het oog springen: een perzikboompje bloeit, de jonge crocus steekt
'het goude hooft' boven de grond of 'blaakt' met de kleurige narcis onder het
groen. 10
Wellekens is niet bij de uiterlijke vreugde van dit luid en kleurrijk natuurfeest blijven staan, maar heeft — evenals zoveel andere dichters van zijn tijd,
in navolging van Hooft — de verklaring van deze vreugde gezocht in de verliefde lentenatuur, en zingt dan: 'hoe zachtjes aêmt de lucht in dit verlieft
saizoen!' 11 Hij heeft in zijn bruiloftszangen ook vaak brede landschappen geschilderd, waarin de verliefde lentenatuur zich als de allesbeheersende kracht
doet gelden. Zo dichtte hij :
O VTolyk Bruiloftpaar, die in uw Lentejeugt
Dit Lentsaizoen verheelt, nu blos en bloem vol geuren
En liefelyke kleuren
Elks hart vermaken; nu 't beschildert pluimgediert
Al zingende, in de lucht en door de telgen zwiert.
En ievrig is om zich een veilig nest te bouwen;
Nu hoven en lantsdouwen
Opluiken; wilt en vee
Verlieft zyn, en verlieft de hemel, aarde en zee. ^
De lieve Lent verschynt tot vreugt van mensch en dieren.
Die in de lucht, in zee, in wout en beemden zwieren;
cTAlquekende natuur wort uit den droom ontwaakt,
Terwyl de minnengfoet wat leeft inwendig blaakt,
't Schynt al op nieu herboren.
Geen wonder, lieve Twee, is и dit ook beschoren;
Geen wonder, zo uw jeugt
Nu deelgenootschap heeft in (Talgemene vreugt.ls
Naast deze lentetafereeltjes vol liefde heeft Wellekens voor zijn bruilofts
zangen graag droomlandschappen uit de gouden tijd vol liefde en eeuwige
lente 'verdicht'. Zo schreef hij:
Hoe licht waar 't ту nu, naar de vryheit van 't verdichten,
Een velttoneel te stichten,
't Geen d'oude eenvoudigheit der zalige eeu verbeelt.
Een onbetrokke lucht, daar 't zuidewintje speelt
10
"
12
»
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In bloemen, telg, en bomen;
Daar melk, en honig vloeit, en 't gout blinkt in de stromen;
Daar nimmer hitte of kou verveelt, maar eeuwig Lent
En Zomer t'zamen is, 't saizoen geen aanschyn went.
Daar hondert Herders en bevallige Herdrinnen
't Volmaakste voorwerp zyn, van trou en eerlyk
minnen.14
In dezelfde geest zong hij voor het Amsterdamse paar Jacob Schyn en
Gesina Verbeek:
'k Bezag van Ver een Beek zo klaar gelyk kristal.
Omzet met bloem by bloem, speelmeien langs een dal
Van lèvent esmaralt. Geen ondier mögt hier naken.
En 'k weet niet wat Godin scheen voor haar rust te waken;
Doch alles 't geen in 't wout zich spiegelde in die bron.
Ontroerde 't nat niet: maar de flikkering der zon
Kon, door een zachte Schyn, haar koele borst
verwermen.1S
Nog dromiger was het allegorische, idyllische liefdelandschap, 1 β dat hij
bezong op de bruiloft van Willem Vlaming, de broer van zijn dichtervriend
Pieter:
In Vrylant is een dal, omringt met dichte bomen.
Met rots en wyde stromen;
Een Dal, van ouden tydt.
De Liefde toegewydt;
Daar is het altydt Lent, daar bloeien altydt rozen.
Viool en tydelozen;
De boomgaarts pronken steels met bloessem, knop en vrucht;
In (Fonbesmette lucht.
Het Bosch brengt honig voort en lieffelyken
balsem;
Daar groeit geen bittere alsem
Noch doodlyk akonyt; geen slang noch hagedis
Verschuilt zich achter 't lis.
Men hoort daar nimmermeer van onrust noch krakkelen,
Terwyl de vogeltjes niet dan van Liefde quelen;
Van Liefde juicht het Bosch, van Liefde galmt het Dal,
Met vrolyk nageschal.
Hier wandten ondereen, de Knapen,
Herderinnen,
De Nimfen, Helden oit beroemt door zuiver minnen.

i* ld. p. 255.
« ld. p. 443-^14.
18
R. Pennink, Sihander (Jan Baptista Wellekens), Haarlem 1957, p. 95.
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By stille beken, in de L·mmeτ van het wout.
Die de geheimen van hun Liefde zyn betrout.
Zy doen daar anders niet dan spelen, zingen, danssen.
Met roze· en mirte-kranssen;
Men kent daar geen verdriet.
17
Alwaar de Liefde voert het opperste
gebiet.
Zijn bundel Zedelyke en Ernstige Gedichten opende Wellekens met een 'Lof
zang, Dankzang en Bedezang aen den Almogenden Godt'. Hierin wilde hij zijn
hart laten opengaan voor de grootheid van God en het door Hem bezielde
heelal, maar het bleef slechts bij een pogen. De lier, die hij hier zo graag had
bespeeld, lag hem blijkbaar niet zo vast in de hand als zijn ruispijp. Toen hij
deze weer liet horen in zijn bijbelse herderszang Rachel, klonken er meteen
weer vertrouwde klanken. — Wanneer hij in de vroege lentemorgen Rachel
het veld laat betreden, waar Jacob op haar heeft gewacht, fantaseert hij een
landschap, waarover een blijde trilling vaart. Jacob ontwaart deze verandering
in de natuur en zingt:
Maar schenkt de zon, dunkt my, nu aangenamer ghet?
De lucht wordt vrolijker, van wolk noch damp betogen.
De beemt vol nieu gebloemt schijnt frisscher aan mijn oogen.
De dertle geit en 't schaap vermaken zich in 't kruit.
Terwijl 't bepluimde koor een ongewoon geluit
Met duizent keelen vormt, gelijk de reien zingen.
Nu hoog, dan laag, door een; 't geboomte schijnt te springen
Bewegend' heen en weer zijn Haderrijke kruin.
Een ongemeene vreugt verschynt in 't velt en duin.
Noil zag de blyde lent meer vreugt in dier en bomen!
In aarde en lucht, geluk, zie 'k gins my η Rachel komen?
Zy is 't voorwaar, zy is 't, en 't dunktme nu niet vreemt
Dat hier zich 't paradijs vertoonde in deze beemt.18

Het mengellandschap

uit fantasie en

werkelijkheid

De meeste landschappen van Wellekens vertonen een mengeling van fantasie
en werkelijkheid. Daaronder zijn de landschappen, waarin de fantasie de over
hand op de werkelijkheid krijgt, verre in de minderheid. Blijkbaar heeft de
dichter zich het best thuis gevoeld bij natuurtaferelen, waarin hen vanuit een
waargenomen landschapsrealiteit zijn behoefte aan pastorale en eclecticisme
kon bevredigen. Zo ontstonden naast overwegend-gefantaseerde taferelen zijn
pastoraal-realistische en idyllisch-realistische landschappen.

17
Bruüoftdichten, ed. cit., p. 40—41.
18 Zedel. en Ernst. Cerf., ed. cit., p. 104.
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D e f a n t a s i e w i n t h e t v a n d e w e r k e l i j k h e i d in de Visserszang
Amintas,19 die Wellekens op de 17de van de Sprokkelmaand van het jaar 1707
zong op de eerste verjaardag van het huwelijk van zijn vriend Pieter Vlaming
en Wynanda Calcoen, in de zang respectievelijk Amintas en Lykoris genaamd.
Twee klassiek-gevormde vissers, Mykon en Acis, zijn hier voortdurend aan het
woord, en de enige realiteit die zij noemen is de plaats, waar zij hun beurtzang
laten horen: 'Wy leggen hier voor 't huis daar twee Gelieven woonen; Om
hunne deugd en jeugd bekend langs deeze vaart; Om hunne jeugd en deugd
rontom het Y vermaard.' Deze gelieven, 'te zaamen aan den zoom des Amstelstrooms gebooren', worden nog geprezen als de luister van de Vissersbuurt
langs de Zuiderzee, maar dan is het met de werkelijkheid gedaan en verglijdt
de zang naar de wereld van de mythologie. De zangers roepen de winden en zeegodinnen aan en vragen, hun het liefdelied in herinnering te brengen, waarmee Arion, gezeten op een dolfijn, weer en winden streelde, de baren glad
streek en als een Orfeus van de zee het wilde watervee tam en gedwee maakte.
Daarop zingen ze om de beurt Arions lied, en, zo gaan ze dan verder:
Terwyl zyn tong dit zong, was 't stil in zee en lucht.
Men hoorde geen gerucht;
En hoe zou lucht of zee zich ongeduldig draagen?
De liefde was hen al gelyk om 't hart gesL·gen.
Terwyl zyn lier dus klonk, bedaarde 't schubbig vee:
't Was overal in vree;
En hoe zou 't zeegedrocht den zanger deeren können?
Zy waaren altezaam van liefde gantsch verwonnen.
Het naaste golfje, dat dit zingen had gehoort.
Zei 't aan een ander voort;
Dus weet de ruime zee, dus weeten alle strecken.
Noch van dien zang te spreeken.
De Zeegoôn staken zelf, op 't lieffelyk geluid.
Het hoofd ten golven uit;
De vleiende Meirminnen
Onthielen voorts dien toon, om harten te verwinnen.
Het blaauwe Ionisch meir
Sprong vrolyk op en neer;
De windt jes Ыее еп stil op hunne vlerken hangen;
Terwyl dat klip en rots weergalmden van die zangen.

19 Dichtl. Uitsp., éd. cit., p. 175—87.
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De Tritons zwommen voor.
De Nimfen volgden 't spoor;
Hou moet, Arion, riep Apol van zynen
Tot hem de Dolfyn heeft aan Tenarus

wagen.
gedraagen.

Heel even klinkt nog een persoonlijke toon door het lied, wanneer na de
lofzang voor het gezegend paar het kleine Rozelyntje, hun eerste spruit, wordt
geprezen als een vrolijk lenteland vol jeugd en leven:
Gelyk de wind de wateren.
En 't popelloof doet fehleren,
Zo mischt uw goed gerucht,
O jonge Bloem! die, bloeiende.
Zo aangenaam zyt groeiende
In heerste lentelucht.
Terwyl de windtjes dertelen.
De dunne golfjes spertekn.
Zo bloeitge, o Rozelyn!
Ik zie de vonkjes blikkeren.
De heldre straaltjes flikkeren.
Die in uw oogjes zyn.
Een Veldtzang, waarin de werkelijkheid ook maar even werd aangeraakt in
enkele topografische namen en de fantasie zich verder uitleefde in een bezieldgedacht Leeuwendaal, zong Wellekens, toen Joan van Broekhuizen op 15 december 1707 te Amstelveen was overleden. Wat kon Wellekens beter doen dan een
bewogen landschap oproepen, dat geheel overeenkwam met de landschappen
die de overledene zelf zo vaak had gecomponeerd? Het was wel winter, maar
het viel de fantasie van de pastorale dichters meestal niet moeilijk, van het
winterlandschap ongemerkt over te gaan op een rijkgestoffeerd lentelandschap
Daarom zong Wellekens als volgt:
Treurt bosschen: bomen treurt: uw nachtegaal is stom.
Wie zal den wiltzang nu opwekken in de bomen?
De beekjes mischen doen? doen klateren de stromen?
Den luistergraagen windt beteuglen in zyn vlugt?
Nu windt en stroom en bosch vergée fsch loost zucht op zucht;
Nu zy door dit verlies, van druk, om 't hart gesfagen.
Al momplende, in hun taal, naar Veldman, Veldman vragen;
Naar Veldman, ach, 't vermaak der bosschen, windt en vliet.
Dit klaagende geruisch slaat voort in 't klappent riet:
Het riet, dat langs den stroom met duizendt duizendt galmen.
Betreurt den meester van zyn netgesnede halmen.
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Verwekt een veldtgerucht aan AmsteL· groenen boordt;
Terwyl de blonde Vecht, in haren slaap gestoort,
Terwyl de klare Ryn, verlieft op Veldmans zingen
Zyn laatsten zwanezang met harteleet ontfingen ...
Ween Leeuwendal: ik weet, gy hingt hem aan de zinnen;
Gy waert altydt zyn vreugt, zyn hartvermaak en lust.
Want hy waardeerde en koos uwe aangename rust
Ver boven het gewoel gehuist in guide daken;
Veel liever wou hy noch in uwen lommer zyn.
Daar lustte hem, voor 't veldt, in eenzaamheid te zingen,
Dan sloeg hy zyn gezicht op bomen, veldt en wei,
Alzaame op 't cierelykste in nieuwe Lentlivrei,
Wanneer de waerelt schynt, als 't jonge groen, herboren.
Dan liet zyn Ruispyp zig op 't allervrolykst horen
Wy zullen hem een graf van groene zoden bouwen;
Rondom met eiken, olm en linden dicht beplant;
Alwaar aan een abeel, den hoogsten van het Landt,
De Ruispyp, Veldmans lust en roem, gehecht zal weezen.
En, in zyn gave schors, dit kleene vaars te leezen:
'Ik was, in Veldmans jeugt, gantsch Leeuwendals vermaak:
'Dat geen onwaarde handt my, tot haar straf genaak. 2 0
Iets meer landschapswerkelijkheid breekt in een paar bruiloftszangen door,
waarin de vroegere schilder het verlangen uit, de werkelijke omgeving van de
jonggehuwden te schilderen als een hoogverheven, gestileerd liefdelandschap.
Hij stelt het voor, alsof dit verlangen hem beving, toen hij op de 29ste van de
Bloeimaand 1718 van Amsterdam op weg was naar een bruiloft in Haarlem.
Toen kreeg het landschap tussen de beide steden in zijn ogen plotseling zo'n
idyllische kleur, dat hij wel moest zingen:
Zo 'k oit een velttoneel zou voor de Liefde stichten,
Bequamer tydt noch oordt kon noit туп brein verdichten.
Dan nu de lieve Mei
Pronkt met haar feestgewaat in hoven, bosch en wei.
En al wat adem haalt bezielt met minnevonken.
'k Zie ginder 't witte duin, daar 't groene lustbosch pronken.
Wat verder, trans by trans van Haarlem in 't verschiet.
Hier kabbelt voor туп' voet een zilverklare vliet.
Wie oit Meander zag in schone bochten wringen.
Of, Peneüs, van и en Tempe hoorde zingen.
Ontzegt aan 't Spaarne niet noch zyn doorluchten troon
Een onverwelkbre kroon. Ά
20 Zedel. en Ernst. Ged„ éd. cit., p. 260, 262, 264.
Bruiloftdichten, ed. cit., p. 287—88.
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In een andere bruiloftszang wordt de droom van de gouden tijd vol liefde
en eeuwige lente de schilder-dichter weer te machtig. Hij vraagt dan aan het
kunstpenseel een liefdeprent te Ordeneren' met bloemen op de voorgrond, het
Spaarne en de duinen in het verschiet:
Ai: help my, naar den eisch, een kunstwerk ordeneren.
Daar voy de goude tydt zien met de Lente keren.
Maal bosschen, berg en dal, doorsneden met een vliet.
En (zo 't behaagt) het Spaarne en duinen in 't verschiet.
Maar op den voorgront, daar de schoonste bloempjes groeien
Die Ciprus oit zag bfoeien.
Vertoon, in d'ope lucht, de schone Bloemgodin
Door Zefirus verzelt, ontstoken in haar min;
Daar Minnegoodtjes zwieren.
Die pyltjes, toorts en boog met mirtfestoen versieren;
Daar 't alles lacht en lonkt.
En al wat leeft en zweeft door Liefde wort ontfonkt. β
Wellekens' idealiserende fantasie maakte zich eveneens meester van de wer
kelijkheid, toen hij op 6 februari 1710 een huwelijkszang moest laten klinken
op de bruiloft van de Vreelandse predikant Thomas van de Weetering en de
Amsterdamse juffer Anna Weizing. Daarin liet hij de Vechtstroom de bruid
toespreken met het telkens herhaalde refrein: 'Zyt welkom, schone Bruit in 't
zalig Vredelant'. Maar erger dan met deze onschuldige personificatie maakte
hij het, toen hij zich door de pastorale plaatsnaam van het dorpje liet verleiden
tot de schildering van een landschap, dat in het geheel niet overeenkwam met
het Utrechtse polderland. Het zalig Vredelant situeerde hij in de zang namelijk
in een gezegend bloemrijk dal, waarin de bruid haar bruidegom zou mogen
vergezellen 'langs heuvelen en dalen', wanneer hij — zelf in Vreeland geboren
— 'met zyns Vaders staf de schone Schapen hoedt'. 2 S Pastorale en pastoraal
waren de dichter hier wat door elkaar gelopen.
Een frisser wind waait door die pastorale en idyllische zangen, waarin de
werkelijkheid — verherderlijkt of gestileerd — het wezen van de landschapschildering blijft uitmaken. Werd de realiteit verherderlijkt dan ontstond het
pastoraal-realistische, werd ze alleen gestileerd, dan verscheen het idyllisch
realistische landschap.
Wellekens zelf heeft verschillende malen heel uitdrukkelijk getuigd, dat zijn
p a s t o r a l e l i e f d e v o o r h e t l a n d s c h a p v a n de
werkelijkheid
innig met zijn diepste wezen was vergroeid. Zo verklaarde hij in een ver jaar
zang, waarom hij herhaaldelijk de pastorale toon aansloeg:

22 ld. p. 417.
23 ld. p. 145, 147.
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De Goden hebben my een groten dag verkoren:
Ik ben op Faunus feest, een boschgodtsfeest, geboren.
Misschien dat ik hierom de bosschen zo bemin.
En beken, berg en dal my malen in den zin;
En waarom zoude ik туп geboortelust
weerstreven?
24
De dichters plegen liefst op 't stille font te leven.
In dezelfde geest uitte hij zich in zijn hofdicht Endenhout, waarin hij zong:
Van jongs behaagden ту de velden en de boomen;
Ik kon van Saters en van Boschgodinnen droomen;
Ik zag wel uuren lang een loopend beekje naa;
't Was nooit geen maaneschyn of 'k dacht op Cinthia.
Maar boven al beviel ту 't vrye harders queelen.
Ik wou geen maatgezang maar wilde boschgalm speelen.
En, mooglyk, is туп beê verhoort tot myne schand:
't Is niet aL· wiltzang dat ik ophef voor het land. 25
In zijn Veltzang voor de verjaardag van Valerius Rover in de zomer van
1709 zong hij op dezelfde wijze:
Ik wort altydt naar groente en schaduwen gedreven:
Het stille en frissche groen
Verquikt туп doffe geest in 't voor- en nasaizoen.
Nu zit ik, dunkt ту, in het aangenaam
Arkaadje;
Of, onder Menalus, by rauschende
bosschaadje:
Ik zie aan allen kant
Hier bloem en telgen fier opluiken uit het zant. 2 e
Dat Wellekens van jongs af aan de werkelijkheid graag met een pastorale
blik heeft bekeken, blijkt reeds uit zijn zeer vroege Herderszang op Italië en
Nederland. In deze zang, in 1684 te Rome geschreven, stelt hij het voor, akof
hijzelf onder de naam Silvander met de pas uit Nederland overgekomen Thyrsis
aan de Tiber een zangstrijd houdt over de vraag, welk van beide landen het
verkieslijkste is; Nederland of Italië. Silvander is vol van zijn nieuwe vaderland.
Alle heerlijkheden die een pastorale ziel maar kan wensen, vindt hij daar:
'Bloemtapy ten ! Lovrezalen! Boschmuzyk! Fonteingeruis! Vreugde en vrede in
veld en kluis!' Hij geniet er dagelijks van de zachte Italiaanse westenwind, het
eeuwig lentegroen en het feestelijk wingerdloof in het ruime veld. Daarbij
wijst hij Thyrsis op het rijke Italiaanse landschap, dat zich vol geur en kleur
voor hun ogen uitstrekt:

24 Versch. Cerf, ed. cit., p. 260.
25 Dichtl. t/ifip, ed. cit., p. 83.
20 Versch. Gei., ed. cit., p. 236.
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Ziet gy dat blonte bosch, eer Pallas woud genaamt?
Het queekt geen eiklen; neen: het druipt van vette olyven.
Dees zoete waasem en vioolelucht komt dryven
Uit mirte· en lauwrestruik, slegts veld- en boschsieraad.
Ginds vyg en abrikoos, amandlen by granaat.
Oranje met citroen schakeeren vrucht en kleuren.
De beemden hvren hier Hy mets- en Hibfas geuren:
Riek deeze veldjasmyn, en proef die год meloen. 2 7
Thyrsis kan Silvanders liefde voor het Italiaanse land nog niet delen. Hij
was pas 'door 't steil gebergt' en 'de sneeuwige Alpen' naar Romulus' oude stad
getrokken. Het verlies van zijn geliefde Fillis had hem deze reis doen maken;
en gekweld door het bittere minnelot had hij niets anders gezien dan 'mager
strand en bare zee' en hij was daarbij tot de teleurstellende ontdekking ge
komen, dat 'Gezicht van berg en dalen, Noch templen heiligdom geneezen
minnequaalen'. Daarom is hij met zijn gedachten nog helemaal in Holland met
diens vruchtbare boomgaarden en fraaie bloemperken, zo 'net verdeelt'. Hij is
nog de praktische Hollander, die alleen poëzie vindt in de vruchtbaarheid en
rijkdom der landouwen langs de grote rivieren:
Gy akkers daar de Schelde en kleene Dender vliên,
Hoe roemt de landheer op uw' zwangre koorenairen:
Daar bloeit de geele hop; en 't vlas schynt blaauwe haaren,
Gedreeven door de wind. En gy, doorluchte Ryn,
Hoe praaltge, o hoofdstroom! met uw torens, vee en wyn.
De туке Maas eert Mars, en streeft door vruchtbre velden;
En (FYssel mint de jagt, 'к Zal ook de Vechtwei melden;
Daar onze lammerkooi en 't magre vee vast won. 2 8
Maar Silvander is meer onder de bekoring gekomen van het esthetische dan
van het praktische nut. En wanneer Thyrsis zijn land heeft geprezen als 'be
zaaid met steden, dorpen, vlekken', zodat 'het heele Nederland gelykt alzaame
van het praktische. En wanneer Thyrsis zijn land heeft geprezen als 'be
koort zo meenig vreemdeling' en roept hij in vervoering uit:
O Baja! o Miseen! o Kuma! o Puzzolen!
My η oogen zien и noch; myn geest gaat altyd dooien
Door uwe wonderheên. Behaagt и golf of ree?
Het schoone I taalje bralt, omarmd van dubbie zee. *·

27 Dichtl. Uitsp., ed. cit., p. 204.
2β Id. p. 204.
2« Id. p. 206.
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Nog minder dan voor de vruchtbaarheid en bevolkingsdichtheid van Nederland interesseert Silvander zich voor de noeste werklust van de Nederlander.
Wat heeft men, zo meent hij, aan dat eeuwig wieden van distel en onkruid in
veld en wei? Veel liever ligt hij in de schaduw van een rozelaar bij zijn lief of
gaat hij voor 't groen 'een deuntje tureluuren'. De wilde zeeën, waarop de
Nederlanders zoveel roem behaalden, trekken hem evenmin:
'k Hoor liever boomgeruis ah woeste baaren springen;
En, buiten krygsrumoer, naar Amarillis zingen.
Op Tityrs rietgeschal, in 't bosch met teer
gevlei,...
Wie geeft my, vreêgezind, altyd in zoete rust.
Door donkre wouden en door dualen (dichtren lust)
Te zweeven zonder zorg? daar dees bemoschte bronne
Myn dorst en wensch vernoegt; daar ik de zomerzonne
In deeze bergspelonk ontduike, en, naar myn wil.
De ruige geitjes dryve en lammerkudde, stil
Door groene maluwe . . .
't Is meer gemak en vreugd door rooze- en mirtebladen
Te wandlen, als bezet door braam, in doorne paden.
Op dOngebaande weg. 't Valt zoeter, naar begeer.
Te smooren in den wyn als in een drabbig meir. 20
Voorlopig vindt hij het niet nodig terug te keren, want, zo zingt hij, 'Ну
is naar myn begrip, in zyn besluit te roemen, Die 't land, dat hem behaagt, zyn
vaderland durft noemen'.
Toen Wellekens echter deze zang in 1710 opnam in zijn Dichtlievende Uit
spanningen, liet hij er een gedicht aan voorafgaan, waarin hij zijn vriend
Valerius Rover geruststelde met de verzekering, dat zijn blinde vooringenomen
heid met Italië niet meer dan een jeugdroes was geweest: 'Die zangstryd wierd
uit boert gedaan, 'k Ben aan myn Vaderland gehouwen. Myn jeugd, eenvoudigheid gewoon, Wierd ginds verrukt door al 't aanschouwen, En sloeg deeze
onbezonne toon.'
Zijn liefde voor het pastorale Italië heeft hij echter ook in zijn rustiger jaren
vaak uitgesproken. Dit deed hij bijvoorbeeld, toen hij voor een bruiloft in
Rotterdam voor de zoveelste maal zocht naar een nieuw thema voor een
huwelijkszang. Bijna wanhopig begon hij zijn zang met : 'Elk roept : de Bruiloftzang is oudt en afgezongen.' Maar toen redde hem zijn jeugdfixatie en diepte
hij uit zijn jeugdherinneringen een stukje Italië op, dat hem voor de geest
kwam als een afgerond klassiek liefdelandschapje:

30 ld. p. 210.
ι
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't Is nu de rozetydt. 'к Herdenk vast in туп zinnen,
Hoe ту een grote drift, onmooglyk
(overwinnen.
Vervoerde in (Teerste jeugt, om, in een vreemde lucht,
Uitheemsche kunst en tucht.
En wondren der lantsdouiven.
Daar ons de faam van melt, opmerkende t'aanschouwen.
'к Klom op het hoog gebergt, daar (TArnus onder speelt.
Die 't schoon Hetrurië, vol bosch en akkers, deelt;
Gins, by een klare bron, 't gezicht in 't ront gesmeten.
Zag ik een marmre zuil door oudtheit schier versleten.
Met duistre merken, nu aan geen Toskaan bekent.
Omringt met roos by roos, al frisch en ongeschent.
'к Bleef staan, a/s opgetogen.
Wanneer een Grysaart, door туп weetlust scheen bewogen.
My vriendlyk toesprak: Knaap, dit heilig rozewout
En trotsche pyramit zyn door de Min gebaut.
Hier, over menige eeu (toen Janus noch regeerde
Eer (Toude tydt, helaas! allengs verkeerde)
Leefde een volmaakt gesfocht, den hemel aangenaam.
Met harten zonder gal, in zeden zonder blaam. 3 1
Wanneer hij op 65-jarige leeftijd een lang gedicht schrijft Op de uitmuntende
kunstverzamelinge van den Edelen Heere Valerius Rover (1723), blijkt zijn
voorkeur nog steeds naar de Italiaanse pastorale uit te gaan. Hij, die zelf zo
gaarne schilder had willen worden, opent zijn lofdicht op de werken van ver
schillende Nederlandse landschapschilders dan met een jeugdherinnering uit
zijn Italiaanse jaren:
Wat zyn wy hoog en duur den schildervondt verplicht.
Die ons, zo veilig, leit door bakkers, beemden, dalen.
Door 't woest gebergte en bosch, daar 't zorglyk is te dwalen,
't Zy zich de dageraat of avondster vertoont.
Maar als ík 't lant doorzwerf, bebout of onbewoont.
Zal 'k altoos t lantvermaak in vaers en proos verheffen.
Door aangebore zucht, die туп gemoet kan treffen.
'к Zie, dunktme, in d'Alpen weer, de bronnen van den Ryn,
En stap, noch verder door den L·ngen Appenyn,
Daar hoor ik 't dennewout door zachte winden ruisschen;
Gins bron en waterval van berg en rotsen bruisschen.
Of 'к rust hier in een dal by lommerryk geboomt'.
Daar, door gebhemt en kruit, een zilvere ader stroomt.

31 BruiloftJichhn, ed. cit, p. 364.
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En 't dorstig vee verzaamt om 't koele nat te drinken,
Terwyl de herderspyp en ruwe vaerzen klinken
Door 't omgelege velt. Geen schoonder schüdery
Vertoonde oit Tityr of Sinceer uw Poëzy. S 2
De beschrijving van dit door hemzelf waargenomen Italiaanse pastorale
natuurstukje sluit hij dan af met een groet aan de bucolische dichters Vergilius
en Sannazaro. Daarop geeft hij een korte appreciatie van verschillende Nederlandse landschapschilders, die in Rovers kunstverzameling vertegenwoordigd
zijn. De eigenlijke pastorale schilders blijken zijn favorieten te zijn, terwijl hij
in het voorbijgaan Van Ruisdael prijst om diens uitheemse genre. Van der
Heyde om diens precisie en de Fluwelen Breugel om zijn fijn gevoel voor het
atmosferisch-wazige :
Myn oogen volgen nu die drift en schaapjes vast.
Die, in dat lantschap, by dien watermolen, zwerven:
Hoe stil wort daar natuur vertoont door Potters verven!
Maar Glaubers kunst zet ons Italië voor 't oog,
't Geen veel verandring baart door 'i uitzicht, hag en koog.
Alom met bosch en beek bewosschen en doorweven.
Zoo immer waterval wierd uitgedrukt naar 't leven,
't Penseel van Ruisdaal heeft dit wonderbaar verricht.
Vervalle trans en muur en beesjes doen 't gezicht.
De kunst van Asselyn, van d'andren
onderscheiden;
Gelyk de beesjes van Pynakker, die gins weiden.
En wie spreekt niet, met my, tot Van de Veldens eer.
Die nimmer 't oog verzaat, 't zy van naby of veer?
Of, schynt men 't uiterste der netheid te beminnen.
Wie, Vander Heiden, zal uw groot gedult verwinnen?
Maar schoon 't gezicht hier noch door andren wort bekoort,
'к Bidt, gy myn aandacht, op dit stukje, niet verstoort
Dat in een zochten daau van mahheit schynt te vloeien;
'к Geloof niet dat de kunst in hoger top kan bloeien.
Of nimmer heeft gebloeit. Hoe teder, zacht en eel!
Gewis was Breugels hant noch zachter ah Fluweel. s s
Waren de Italianen, aldus Wellekens, meesters in het schilderen van fraaigestileerde menselijke figuren, de Nederlanders waren hun de baas in de land
schapskunst :

32 Versch. Ged^ ed. cit., p. 10.
33 Id. p. 11.
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In 't geen de lantschapkunst oil tot vermaak kan schenken,
En, met vernuft en geest, tot bysieraat bedenken.
Op voorgront, in 't verschiet, vervult aan ieder kant.
Met al wat zich vertoont en woelt op 't velt en strani.
Zelfs duizent duizentwerf vol van veranderingen.
Zal niemant, Nederfont, и 't kunstpenseel ontwringen,
'к Weet dat Italië, hoe hoog en groot van moedt,
Vw Lantschapschildery met eerbiet noch begroet.
En heeft u, zonder nydt, verdienden lof geschonken.
Elk landaart mag, in kunst, met eigen gaven pronken:
Dit schynt uw erf bezit. Doch dit is niet genoeg,
't En zy ik by dien krans de waterkroon noch voeg. 3i
Met deze laatste regel heeft hij de overgang gemaakt naar de behandeling
van zeegezichten. Hij schijnt persoonlijk hiermee niet erg ingenomen te zijn
geweest, en dit heeft misschien samengehangen met zijn grote angst voor de
zee. Reeds vroeger had hij geschreven: 'onze zuierzee queekt ook Sireenen aan!'
In zijn herderszang op Italië en Nederland had hij, als Silvander, al betoogd,
meer voor landbouw, spa en ploeg te voelen en liever op de dorsvloer te werken
dan riemen te hanteren. Ook hoorde hij liever boomgeruis dan woeste baren
springen. s ï Hier herhaalt hij weer zijn afkeer van de zee: 'De dove zee, helaas!
hoort naar geen bede of gaven.' Daarom hield hij niet van de met onweer geladen zeegezichten van Porcellis, die voor hem niets dan doodsangst opriepen.
Zijn voorkeur ging uit naar de rustige waterspiegel van de binnenwateren:
'Dan 'k wil nu liever gins op 't stille water blyven, Daar schepen af en aan,
met zachte wintjes dry ven'. s e
Bij de 'Papierkunst' gekomen, prijst hij de allegorische Seizoenen van Rademaker en de Twaalf Maanden van Zachtleven:
'k Zie nochmaals Veltschildry die hart en geest verblyt.
Men kan de kunstenaars, aan hun verkiezing, kennen.
En handeling, daar zy, jongsop zich toegewennen,
In bomen, lucht en gr ont; aan kleur en tekening.
Wy juichen op 't gezicht van die verandering
Die bosch en wei verschaft, en hutten, holen, klippen.
En zeestrant, poel en bron. Liet ik my niets ontglippen,
Wy zagen endeloos. Doch 't strekt tot geen verdriet.
Die vier Saizoenen, en de twalef Maanden ziet.
De welke ons 't onderscheit van 't lantvermaak vergunnen.

M
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ld. p. 11—12.
Dichtl. Uitsp., éd. cit., p. 20, 209.
Versch. Ged., éd. cit., p. 12.
Id. p. 15.
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Deze afbeeldingen bevielen Wellekens beter dan prenten van kunstenaars uit
het verre oosten : 'Hun kunst, gelyk hun lucht, is ons wat ongewoon, En pronkt
met vreemt sieraat in lantschap en gebouwen, 't Welk ons, by wyl, iets van 't
grotteske laat aanschouwen.' 3 8
Dat Wellekens vensters ook wijd open stonden op het Hollandse landschap,
liet hij zien in zijn vijf p a s t o r a a l - r e a l i s t i s c h e
Gezangen voor
Elsryk, waarmee hij zijn bundel Dichtlievende Uitspanningen opende. Het zijn
drie herderszangen, een visserszang en een jagerszang. Hij schreef ze tussen
1705 en 1707 voor het gezin van Mr. Philip Moilivee van der Noot, heer van
het buitengoed Elsryk, gelegen op de grens van Amsterdam en Amstelveen in
de Amstelveense Polder. 3 9
Dit literaire Elsryk zal iedere lezer van herderszangen als een ware oase
ervaren. Hij voelt zich weer op Hollandse bodem, doordat hij houvast krijgt
aan topografisch-gesitueerde landschappen. De bewoners van Elsryk, met de
pastorale namen Laura, Silvius en Silvester, zijn evenmin herders als Wellekens zelf, die onder de naam Silvander zijn gelukwensen komt aanbieden. Het
zijn buitenmensen, die Wellekens op een gemoedelijke 'boerentoon' wil komen
bezingen. In de ver jaarszangen voor Laura en Silvius blijft hij bescheiden op
een afstand voor Elsryk zitten, in de geboortezang voor hun zoontje durft hij
wat naderbij te komen.
De herderszang Laura, een verjaarzang voor Van der Noots echtgenote,
begint hij niet met een traditionele idyllische tijdaanduiding, maar met een
plaatsbepaling van een bijna kadastrale nauwkeurigheid. Rondom dit reële
Elsryk roept hij dan veldnimfen samen, die voor Laura's jaarfeest kransen
moeten vlechten en feestliederen zingen:
Juist daar de Mylpaal staat, uit blaauw arduin gehouwen.
Die 't Land- en Halsrecht scheid, de beeken en landsdouwen
Van 't prachtig Amsteldam en 't nedrig Amstelveen;
Gelyk van stam. en naam, maar nu niet lotgemeen;
Juist daar het Landgebouw, uit diep moeras verheven.
De gantsche buurt in 't rond zoo ver voorby gaat streeven.
Als zich de populier heft boven 't laage riet;
Daar quam Silvander om een deun, een herderslied.
Voor schoone Laura, roem en eer der veldgodinnen.
Te queelen. Ну hief aan: o Amstelherderinnen!
Gy nimfjes die in 't groen de schoonste bloemen leest.
Komt herwaart: komt ei toont uw schrandre konst en geest.
Om bloemen naar den eisch, om kranssen te schakeeren.
Om Lauras jaarig Feest gulhartig te vereeren. *0
38 ld. p. 15.
se Niet aan de Amstel, zoals Te Winkel meende in Ontwikkelingsgang III, p. 289.
40 Dichtl. Uitsp., ed. cit., p. 1.
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Deze nimfen worden aan het begin van een nieuwe afdeling telkens weer
aangespoord met een 'Komt Nimfen : heft een lied op Lauras Jaarfeest aan'. 4 1
Denkt men deze regels weg, dan blijft er een zang over, die zuiver pastoraalrealistisch is: het huis met zijn bewoners ligt daar in het Hollandse landschap,
waarover de zomerlucht neerdaalt 'met een gezegend weer', dat de purperen
morel, de karmozijnen kers en de blozende aardbei van Elsryks tuin doet
rijpen. Dan dringt Horatius' Beatus ille zich aan de dichter op en prijst hij het
paar gelukkig, dat het buiten de stad in land- en akkerlucht, in frisse beemd
en wei, op het stil en vrolijk land in eenzaamheid mag leven. Al te zeer geïnspireerd door Horatius, ontspoort Wellekens even, wanneer hij de gelukkige
bezitters van de Hollandse buitenplaats laat wandelen 'langs bosschen, berg en
dalen'. Maar de lokale kleur vindt hij terug, zodra hij even verder spreekt over
het Leidse Meer, de 'bolle zanden' van de duinen en de Blinkert bij Haarlem.
Hij roept dan met een herinnering aan Luyken uit:
Gelukkig dien hel is vergunt, by 't vreedzaam vee.
Gerust en welvernoegd te slyten nacht en dagen . . .
Ach gaf my 't noodlot dus te slyten my ne jaaren;
'к Zong kommerloos gelyk een Ryn· of Amstelzwaan!

...

O luchtig Veldpaleis! dat met uw timmeraadje
't Vermaak en luister zyt der velden en bosschaadje,
Gy trekt noch grooter roem uit uw Bezitters deugd.
Een roem daar vriend en vreemd op schateren van vreugd.
Men ziet uw witte kruin gelyk den Blinkert blinken.
Noch hooger moet uw faam, o heerlyk Stamhuis!
klinken.
Daar gy vier waerelden met vier gezichten groet.
Sta vast voor 't woeden van de stormen, Ыт en rioerf. 4 2
Wanneer de heer van Elsryk, Silvius, zelf jarig is, wandelen Damon en Silvander samen in de richting van de Amstelveense toren. Het is een herfstmorgen : 'De bloemtyd is voorby. Het boschloof wordt reets v a a l . . . De morgen
dauw druipt noch langs takken, struik en haagen; Het nuchtre vee zet noch
geen mond aan 't versehe kruid.' Bij Elsryk gekomen zetten ze zich neer in het
gezicht van dat deftig Landpaleis, dat Tempe, dat nieuw Arcadie:
Kom duiken wy hier stil by deezen Mylpaal neder:
De zang mint schaduwe: het uitzicht valt hier breder,
't Geruisch der bladeren vermaakt der dichtren geest.
Laat ons met beurtgezang inwyden deeze Feest,
Terwyl het phiimgediert begint te tierelieren. 4 S
Л Deze refreinen zijn een navolging van Vergilius' achtste écloga.
42 Dichtl. l/ifsp, ed. cit., p. 3.
« ld. p. 7.
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In een beurtzang bezingen ze dan de voortreffelijkheid van Silvius, waarna
Damon zijn bosboomfluit aan de Landnaald ophangt.
Bij de geboorte van hun eerste zoontje heft Wellekens weer een herderszang
aan, nu Silvester getiteld. Het knaapje is geboren 'in d'eerste maand van 't jaar',
en het weer is guur, wanneer Silvander, hier Boschaart geheten, met zijn veld·
fluit naar Elsryk trekt:
Ik vind noch bloem noch kruid, tot kranssen of sieraad;
De straffe noordewind giert yslyk, vroeg en hat.
Of 't schynt schier altyd nacht, door mist en donkre vlaagen.
Men hoort geen wiltzang in de bosschen of in haagen.
Och Elsryk! wat heb ik, wat heeft туп fluit misdaan.
Dat ik, te beêvaart, moet door sneeuw en hagel gaan?
Dat zy nu, elk ten spot, ah in der goden tooren.
Moet in dit bar saizoen, een veldzang laaien hooren?
Nooit queelt de nachtegaal in 't guure winterweer.
Komt Zanggodinnen, komt: zet ту op Ida neer;
Laat my de geuren van Hymel en Hybla rieken.
Dan word туп hart versterkt, dan krygt туп dichtgeest wieken,
AL· ik, door 't stille bosch, mag wandten naar туп lust.
En, moe van dwaalen, in de bruine schaduw rust;
Daar zachte beekjes langs bemoschte randen
vheien:
Maar 'k moet nu tegen wind en tegen stroom
oproeien;
Alleen met deeze hoop, een kranke іое егЫаІ,
Dat d'arbeid uit een kei noch heldre vonken slaat... **
Op Elsryk spreekt hij de kleine Silvester in wijze woorden toe. Deze schijnen
een samenvatting te zijn van de overpeinzingen, die hij op zijn tocht had ge
houden over guur weer en ijsvermaak:
Zyt welkom teere Knaap. De tyd geeft nu geen roozen;
De grond is hard als steen, de hemel schynt bevroozen.
De zon schier uitgeteert; noch wachten wy de lent.
Noch wachten wy den tyd, die bloem en vruchten zend.
Leer, leer o kleine Knaap! in deeze uw eerste daagen.
Om beterswil, een storm, een hagelbui
verdraagen:
De tegenspoed versterkt de ziel, aU spys het lyf.
Zyt welkom wakkre Knaap, in 't
wintertydverdryf;
Terwyl de vlugge jeugt, noch vlugger dan de winden.
Zich, langs het glippende ys, ίαο/ hier en ginder vinden.
Hoe ydel is 't vermaak, hoe krank de hoop gebouwt.
Van die zich op den schyn der zaeken slechts
betrouwt!
« ld. p. 15.
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Groei Zoon van Silvius: groei ah de dageraat,
Bodinne van het licht, dat, met vergulde straalen.
Verheugt de zee en 't veld, verquikt gebergte en daalen.
Groei als het Elsebosch aan deezen waterkant;
Groei tot uwe Ouders vreugd, en roem van 't gantsche land. 4S
Zijn Elsrykse Visscherszang schreef Wellekens op Elsryks Braak, de visvijver
van de heer Van der Noot. Hij wist dat deze zangen hier zo goed als onbekend
waren. Toch wilde hij, 'al schynt de Visscherstoon in deezen hoek verloren',
een waterzang laten horen. Om de overgang van de vertrouwde herderszang
naar dit vreemdsoortige lied gemakkelijker te maken, begint hij met de opmerking, dat verandering de geest vermaakt: nu land- dan waterlucht, nu stil
en eenzaam bos dan zwalpend strandgerucht, nu waterzoô dan boomgaardvrucht. Bovendien behoort men te bedenken: 'Het bosch alleen niet, maar het
water heeft ook ooren.' Deze overigens weinig boeiende zang, gezongen voor
de vissende Laura en Silvius, besluit hij, met Silvius een Rijnzalm, Laura een
karper en Silvestertje een speels palinkje aan te bieden. Op het einde nodigt
hij zichzelf weer uit in deze schalkse regels: 'O Elsryk! schept gy in myn Visscherszang vermaak, Is deeze visch van uwen smaak, Zo komt Silvander haast
weer visschen in uw Braak.'
In de Jagerszang geeft de dichter in een wissellied van Jager, Vogelaar en
een Rei van Jagers een reeks voorbeelden van de liefde en het vernuft van vogels
en andere dieren. De zang zelf wekt reminiscenties aan middeleeuwse natuurwetenschap en Catsiaanse wijsheid, maar de inleidingsverzen, waarin de jager
na een jachtdag 's avonds in de Laan van Elsryk op de andere jagers wacht,
ademen een frisse natuurlijkheid en landelijke avondrust. De donkere laan wordt
schemerig verlicht door de glans van de nog even bezonde avondvelden:
Hier zyn wy weer voor Elsryks laan.
Zo digt bemuurt met groene blaân
Van jeugdige
ypespruiten;
De plaats alwaar, na onze Jagt,
De Jachtstoet word by een verwacht.
Om onze vreugd te sluiten.
Kom laat ons by dit schoon gezicht
Wat rusten, wyl het zonnelicht
Allengskens daalt beneden.
Hoe weid hier 't oog in groente en plant!
De lucht riekt frisser op het land
Dan in de duffe steden.
Hoe lief blaast ons dit windt je toe!
O schaduw 'к ben и nimmer moê. u
« ld. p. 18, 19.
« ld. p. 28.
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Naast deze van de pastorale geest doortrokken landschappen uit de werkelijkheid heeft Wellekens vooral in zijn bruiloftszangen verschillende landschappen
of streekbeschrijvingen gegeven, waarin hij de werkelijkheid eclecticistisch
stileerde tot i d y l l i s c h - r e a l i s t i s c h e natuurtaferelen.
Op een bruiloft in Haarlem schilderde Wellekens het landschapsschoon van
Ankeveen, 's-Graveland en het Gooi. Daar zou de Amsterdamse koopman
Wynand Blaeupot met zijn bruid altijd rust kunnen vinden, wanneer het woelige
Amsterdam hen mocht benauwen:
Of, zyt gy 't zwalpende Y, die brakke zeelucht moê?
Flux naar de hoogte toe.
Daar 't luchtig Ankeveen met gulle veltgezangen
U vrolyk zal ontfangen.
Daar Blaeupots brave Naam den lantman is bewust;
Daar wort de boog ontsnaart in zachte en stille rust.
Maar 't nedrig Ankeveen heeft ook een roem verkregen
Door d'edle Lantsvrou, die den lantzaat is te zegen
Door moederlyke zorg. Vernoegt aan dezen kant:
Zie: vlak voor uw gezicht, is 't [trachtig 's Gravelant
Bezaait met vellpaleizen.
Behaagt и verder reizen?
Gezwint naar 't ruime Gooi,
Daar zich natuur versiert met ongesmukten tooi.
Wanneer de boekweitbloem verspreit haar honiggeuren.
En rogge halmen 't hooft bevrucht ten hemel beuren.
Geen schoner hntgewasch
Vertoont ons Hollant, eng bepaalt door meir en plas. 4 7
Aan 'de schone Heeregracht, de koningin der Wyken, Het hart, het oog,
't sieraat van 't magtig Amsteldam' zong Wellekens op 6 april 1711 voor
Petronella de Neufville en Jacob van Lennep Aarnoutsz. De bruid zal vrouwe
van 'Meer en Berg' mogen worden, Van Lenneps fraaie buitenplaats tussen
Heemstede en Bennebroek. Daarom roept de dichter de hulp van de schilders
in, die de bruid moeten uitbeelden in de lusthof met het landschap op de achter
grond :
Komt, brave Meesters, die Minervas kunst en vonden
Zo geestig nabootst, komt: de plicht heeft и verbonden
Ter eere van dit Feest: weeft nu een schildery.
Vol kunst van tekening, en vlugge poëzy.
De Min zal и de schets van 't aardig werkstuk geven.
Beelt hier in Meer en Berg, op 't sierlykste, uit naar 't leven.
47

Bruilo/tdichten, ed. cit., p. 450.
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Met zyne bomen en fonteinen, huis en laan;
Laat Heemstede, in 't verschiet, aan d'eene zyde staan;
De Meir en duinen op hun achtergronden uiyken;
Vergeet den bloemhof niet, op 't schoonste, te doen pryken
Met jong en teer gebloemt, gelyk de Grasmaant zent.
Dat hier de kuissche Bruit natuurlyk zy geprent.
En zedig afgebeelt... 4 8
Op een Haarlemse bruiloft roemt hij de omgeving van de fraaie hoeve
'Sparenhout' :
Die vrolyke lantsdou, daar beemden, duin en stranden
Den Amstellander hart en mont doen watertanden.
Dit voordeel, lieve Twee, gunt и 't geboorterecht.
Daar и geen morgenzon noch avontlucht ontzegt
Den ademtocht te halen
Langs beken, bosch en dalen,
In aangename lucht.
By keur van bloem en vrucht. 4 9
In zijn huwelijkszang voor de Amsterdamse stadssecretaris Mr. Pieter Elias
en Maria Philippina van Tongeren herinnert Wellekens bruid en bruidegom
aan hun liefde voor het stille land. Zij hadden vaak samen op een historische
plaats aan de Amstel gezeten en daar geluisterd naar het gezang van nachtegaal
en leeuwerik, en uitgezien over 'de Diemermeer bezaait, beplant alom, Daar
eerst de karper zwom':
En (dool ik niet) 't geboomt' heeft hier ook leerzame ooren:
Meerhuizen was den hof daar Spiegel zich liet horen:
Gewis: elk bloem en spruit
Riekt naar de deftigheit van zyn geleerde Luit.
Hier zou men huis en Stadt, de werelt zelf vergeten.
Hoe veelmaal, schone Bruit, waart gy in 't groen gezeten.
Daar 't lieffelyk gebloemt borduurt den frisschen gront.
Dat, in een oogenblik, Elias voor и stoni.
(Doch 'k weet: de Minnegodt leent aan de Minnaars wieken.)
Hoe dikwerf. Bruidegom, verquikte uw geest in 't krieken
Des blyden dageraats, door 't vrolyk fontgezicht
Dat, vee- en zuivelryk, voor geen L·ntsdouwen zwicht.
Daar 't ver Noorthollant voor Zuithottant niet moet wyken.
En al wat bot en bloeit elks aandacht kan verryken.
Daar lacht een ruime lucht den beemt en akker toe:
Daar schept de vlyt vermaak in net of angelroê.
48 ld. p. 160.
4» ld. p. 455—56.
354

En volgt konyn of haas in duin en kreupelbosschen.
Of glipt fangs 't gladde stront met zwarte of witte rossen:
Geen uuren iemant telt.
Of zyn met lantvermaak en nieuwen lust verzelt. s o
Vaak trachtte Wellekens zijn landschappen te stileren door ze in tritsen
samen te vatten. Herhaaldelijk zong hij zijn regels vol in drieslagen, gevormd
door alle mogelijke combinaties van natuurverschijnselen. Zo combineerde hij:
bergen, bos en velden; velden, bos en hagen; bomen, veld en wei; akkers,
beemden, dalen; akkers, beemd en stromen; bosschage, berg en dalen; bomen,
bronnen, weiden; bomen, lucht en grond. Of: wind en stroom en bos; wolken,
rots en zee; duinen, klip en rotsen; hutten, holen, klippen; zeestrand, poel en
bron; steden, dorpen, vlekken. Deze drieslagen kwamen wel het gladde metrum
tegemoet, maar brachten de lezer niet dichter bij het werkelijke of gefantaseerde
landschap.
Het landschap van de

werkelijkheid

Blijkens verschillende stille natuurverzen heeft Wellekens ervan gehouden,
de landschapswerkelijkheid rustig te observeren en in enkele directe, onopgesmukte verzen te vangen. Hij zag met een kinderlijk blij oog zijn stad in de
winter als 'met suiker overstrooit' en bemerkte op zijn zomerwandelingen, hoe
'de wintjes dertien in en uyt langs 't goutgeel koren'. 51 Ook heeft hij de avonden nachtstilte in enkele woorden stemmig weten te treffen: 'De wintjes zwygen.
't Bosch verroert noch bladt noch loof. 't Gehoor zy luisterscherp alle andre
zinnen doof.' Wanneer hij de zilveren maan ziet verschijnen, schrijft hij: 'Hoe
bleek en vaal verschynen velt en boomen ! Wat is de schaduw bruin ! hoe bruin
zyn alle stromen!' En: ' ' t licht der volle maan dringt door de telgen h e e n . ' S I
In zijn zuiverste vorm echter manifesteerde Wellekens zijn waar natuurgevoel
in 1723, drie jaar voor zijn dood. Toen schreef hij, die in talloze gelegenheidszangen zijn gevoelens vaak in een gestileerde landschapbeschrijving had moeten
verhullen, op de stille pastorie van zijn vriend Joannis Nanning, pastoor te
Bergen, zijn heel persoonlijk gedicht Zielrust,S3
een verrassend dankdicht,
waarin juist de landschapbeschrijving een oprechte projectie van zijn intiemste
gevoelens werd.
Wat Wellekens in die tijd kwelde, valt niet met nauwkeurigheid aan te geven.
In 'Het Leven van den Dichter' leest men: 'Zyn leven was een aeneenschaekeling van ziekte en smart ; want buiten de beroerte, die hem te Venetien overviel,
werdt hy zints zoodanig van 't graveel en veelerlei zoort flerezyn aengetast,

so ld. p. 393.
51 Versch. Ged., éd. cit., p. 221, 131.
52 Id. p. 129, 389, 77.
53 Zedel. en Ernst. Ged., ed. cit., p. 148—53.
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dat hy daer van gefoltert, een droevig schouwspel strekte voor al die hem ken
den, stichtende egter ieder door zyn christelijk gedrag en dankbaerheid tot
Godt, wiens wil en welbehagen hy zich geheel onderwierp.' — Mogelijk ging
hij gebukt onder zijn lichamelijk lijden en voelde hij zijn dood naderen. Het
kan ook zijn, dat hij werd gekweld door zorgen over zijn doodzieke vrouw,
die een jaar later zou sterven, of door twijfels op godsdienstig gebied. In de
hoop zich een korte tijd te kunnen bevrijden van al deze drukkende zorgen,
zocht hij — evenals in hetzelfde jaar op 'Voortwyk' aan de Vecht — bezinning
en rust op het land: ver weg van stadsgewoel, familie en vrienden, en bevrijd
van de zorg voor eigen levensonderhoud.
Naar eenzaamheit is туп verlangen:
De zachte rust lokt ту naar 't lant.
Och! wou ту iemant nu ontfangen
In bosch, in weide of 't luchtig strant.
Dan ging de hemel voor my open.
Naar 't Gooi, naar 't Spaar? 't is meer gedaan.
Dat gaat recht toe, op Bergen aan:
Daar mag ik ook op heusheit hopen;
En 'k reis, vrymoediger van geest.
Daar 'к eertyds welkom ben geweest.
O Bergen! gy kunt ту vermaken:
Vertoonende, in een kleene stip.
Al 't geen туп hart en geest kan raken.
Een schets van 's waerelts groot begrip:
Hier ziet men 't graan op <Гakkers groeien;
Daar, rolt de hooikar langs de hei;
Gins, graast de schaapskudde in de wei.
En 'k hoor de dertele ossen loeien.
Hoe riekt de vliere en doornehaag.
Bevochtigt door de zomervlaag!
Maar toen hij bemerkte, dat het landschap hem de weerspiegeling van een
gewenste vrede niet schonk, keerde hij zich tot de zee. Daar zag hij zijn onrust
weerspiegeld in de golven en zijn verlangen naar vrijheid in de ruimte van
lucht en zee: „
.,
„
.
..
.,
Ik wil, en к weet niet wat ik wil.
Baart vrees en hoop dit zwaar verschil?
Dan vloei en eb ik ah de baren.
'к Begeef ту flux naar 't buldrent strant,
Den schouburg van туп vlot verstant.
Hier zal geen dak туп aandacht stuiten:
Maar 'k zweef door ruime lucht en zee.
Noch kan 't gemoet zich niet ontsluiten,
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Benaut, geprangt door hartewee,
'k Zie vast de golven gaan en keren:
D'een groeit en klimt wyl (Pander daalt;
Dit wort dus dag en nacht herhaalt.
Wie kan dien stroom, dien afgrant weren?
Noch minder wort туп geest gestut.
Die nu en flus op nieu verschilt.
Tenslotte trok hij zich terug 'in 't lustprieel' van de pastorie en vond daar
eindelijk troost in het Evangelie. In de laatste strofe vroeg hij pastoor Nanning
voor hem te bidden aan het altaar en bracht hij hem dank voor de schuilplaats
die hij daar in zijn onrust had mogen vinden. Hij hoopte later 'in blyder dagen'
het schone Bergen nog eens te mogen bezingen.
Bezorgd over zichzelf en zijn zieke vrouw thuis, strompelde de oude Welle
kens voort door de bossen en velden van Bergen. En niemand heeft toen in die
halfverlamde grijsaard de eens zo overmoedige, jonge Silvander vermoed, die
het liefst de Apennijnen doortrok of zich met een zoete Amaryl neervlijde onder
een wilde rozelaar.
LUKAS SCHERMER
De Haarlemmer Lukas Schermer toonde zich in zijn heldendichten over de
Spaanse successie-oorlog een waar leerling van Antonides: mythologie en
Parnastaal! In een aantal herdersdichten was hij daarentegen, aldus zijn uit
gever Pieter Vlaming, 'teder, natuurlyk en eenvoudig.' Eén pastorale zang
maakte daarop echter een uitzondering, en wel zijn Herderszang, op de Nederfoagen van Lodewyk den XIV. Voornaamentlyk eenige van den /aere MDCCVI.
De achttienjarige dichter volgt hier, evenals in zijn heldendichten, 'het spoor
der Goesche zwaan' en offert in navolging van Antonides aan een 'te groóte
en onbesnoeide rykheidt en weeldrigheidt'. Hoewel de zang een heldendicht is
vol oorlogsrumoer, wordt deze toch merkwaardigerwijze door een herder gezongen op een arcadisch heuveltje. Idyllisch-vredig begint het met een frisse
morgenstond :
De lieve Dageraat begon allengs te lichten.
En deedt den morgenstar voor zyne strooien zwichten;
AL· wakk're Veldeling, op vreugdezang belust.
Meer wellust scheppen kon, in zulk een uchtentrust.
Wanneer hy speelende, op een heuveltje gezeeten,
Zyn lamm'ren in 't verschiet het malse gras zag eeten.
En 't zilver drinken uit eene aangename bron.
Ну groette eerbiediglyk dOlkoesterende Zon,
Die gloeiende uit den schoot van Thetis op quam daagen.
En 't moedigk vierspan dreef, voor haren gulden wagen.
En juichende verhief de Lantknaap deezen toon.
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ô Febus, wonderlicht der blonde Hemelgoôn!
Die met uw daghbeurt ryst of neerzinkt in de haaren.
Die koestert door uw' giani de goude Korenaaren,
En opent in de Lent' des aardtryks zwarten schoot!
Die Fiere is dan gevelt, die zich uw glansgenoot
Dorst noemen . . . 1
Daarmee is de dichter aan de nederlagen van de Zonnekoning gekomen,
die in het verdere verloop van de zang breed worden uitgemeten. Hij redt zijn
pastorale dan door de herder over de bevrijding van Leeuwendaal te laten
zingen. Deze zal in zijn zangen de rampzalige val van de Franse koning dagelijks
herdenken voor het bevrijde en stil-luisterende Leeuwendaal:
Maar Veldeling zal daags uit enk'le vrolykheit,
AL· hy zyn kudde naar den bron dry ft om te drenken,
In morgendeuntjes uw' rampzaligheit herdenken:
Zo lang hy 't wollig vee kan volgen uit het stal.
Het vliegend beekje zal, op 't juichende geschal,
Zyn zilv're golfjes dan vergeeten af te dryven:
De winden zullen in hun hol gekerkert blyven.
Op dat geen koelte steurt, door 't ritslen van de blaân.
Het pluimgedierte zal den zoeten weerklank slaan.
Niet denkende om 't bedrog van knip of L·oze strikken ...
Dus zong de wakk're knaap, daar Bos- en Stroomgodinnen,
Verlekkert op den toon met onverdeelde zinnen
Naar luisterden, tot dat Apol in 't westen blonk.
En met zyn gouden glans in d'avontkimmen zonk. 2
Eenvoudiger van toon zijn de overige twintig herders- veld- en visserszangen,
die bijna alle op bruiloften en verjaardagen worden gezongen.
Het liefst laat de jeugdige dichter (hij stierf reeds op 22-jarige leeftijd in
1711) deze zangen beginnen met een uitbundige lentedageraad. Dan bloost het
morgenrood in het gloeiende oosten, waar de purperen deuren worden ontsloten
voor Aurora's robijnen of purperen morgenwagen. Ze rijst dan hoger in het
vermiljoen en strooit haar leliën en rozen in het blinkend, gloeiend daggewaad.

1 Lukas Schermers Poëzy, t'Haarlem, t'Amsterdam 1725 (tweede druk), p. 143—44.
Schermer maakte in de tweede regel morgenster mannelijk op grond van Ovidius' beeldspraak van de aflossing van de hemelwacht. Zie Metam. Il, 115 'stellae, quarum agmina
cogit Lucifer et coeli statione novissimus exit' en XI, 98 'et iam stellarum sublime coegerat
agmen Lucifer undecimus'. Het is opvallend, dat de door Ovidius twaalf maal genoemde
naam Lucifer door Vondel steeds wordt omschreven. Hij had deze naam gereserveerd voor
de Aartsengel.
2 ld. p. 148, 150.

358

De zon slaat zijn gespan in brandende garelen, stuift van zijn oostertroon uit
Thetis' zilveren golven en deelt zijn albezielende en goddelijke gloed aan het
aardrijk mee. 3
Zo'n lentemorgen praalt met een geurig bloem tapijt op akkers, bergen en
dalen. Flora's bloemprieel is bezaaid met lenterozen, verkwikt door de allesbesproeiende dauw; het labberkoeltje draagt de bloesemgeuren van de morgen
over het land, terwijl nachtegalen en leeuweriken veld en akker strelen met hun
zang. 4
De herders zingen in deze paradijzen, verscholen in het lommer van abelen
of groene lindebomen, gezeten aan een ruisend beekje, aan kabbelende baren
van het kristallijnen Spaarne of aan de heldere stroom van de zilveren Rotte,
die met kronkelbochten zijn weg zoekt langs het klaverrijke land. Gehurkt in
de schaduw zien zij uit over een omgeving, waar het wollig vee zijn morgenkost
afscheert en zich drenkt in de kristallijnen vlieten, terwijl het labberkoeltje
speeljachten door de baren voert. 5
In dit vredige Leeuwendaal leeft de natuur steeds mee met de mens die er
woont. Heel Amstelland en alle Leeuwendaalse vlekken zijn dan ook bedroefd
bij de dood van de beroemde veldpoëet Broekhuizen, de grote Zanger der
Leeuwendalers; en bij het vertrek van de Bloemendaalse predikant Joannes
Houbakker liggen vlieten, heuvels en beemden in diepe rouw. Maar bij een
bruiloft huppelen de grijze abelen van vreugde, zodra de schelle nachtegalen
in de morgen uit hun orgelkeeltjes geluid slaan. En wanneer een zangeres haar
stemgeluid laat horen, houdt het grijze Spaarne zijn stroom stil en huppelt
op het waterveld, terwijl geitjes, geboeid door de zang, aarzelen te blaten. β
Stemmiger wordt het in de avond. Dan gloeit de hemelhoog van purperen
kleuren, dan komt het langgewenste schemerlicht en loeit ver in het land de
stier, verlangend naar het verfrissende Spaarnewater. 7 Of het wordt nacht,
zoals in het 'romantische' begin van de visserszang Doris:
't Was nacht, en alles scheen in diepen slaap bedolven,
Terwyl de zilv're Maan zich spiegelt in de golven.
En 't rutschend lentekoeltje, in 't zuiden voortgeteelt.
Al dertelende vast met vlagge en wimpel speelt. 8
Naast deze tijd- en plaatsaanduidende tafereeltjes gaf Schermer enkele ge
heel op zichzelf staande beschrijvingen van idyllische plekjes, liefdelandschap
pen en liefdetuinen.

3
*
5
β
7
8
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166, 172, 224, 366, 183, 188, 210, 366, 371, 374, 412, 234; 151, 155, 166.
151, 156, 210, 223.
216, 155, 210, 224, 151, 155, 159; 151, 166, 210, 470, 156.
206, 209, 202; 224, 182.
161.
231.
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Bij het huwelijk van een Rotterdamse herderin Klorimeene met een Haarlemse herder Montaan treden de negen zanggodinnen aan, die ieder op haar
beurt het paar toezingen. Thalia weet, in welk idyllisch stukje natuur de herder
zijn geliefde steeds wist te vinden:
Een ruischend beekje kruipt door 't mahche klaverlant.
Wiens kristalyne stroomen
Nooit krimpen voor Apollóos brant.
Door 't overhangen van de gryze wilgeboomen.
Wier telgen, van den Westenwint
Al ritselend bewoogen.
Zo vaak getuigen zijn: hoe zeer Montaan bemint
Door zuchten, als vergeefs, zyn boezem uitgevloogen.
Hier zocht de schoone Klorimeen,
Voor 't steeken van de zonnestraalen.
Een frisse waterlucht te haaien,
Terwyl haar kudde, wel te vreên.
De zilv're teugjes dronk, hier zocht de Nimf te rusten.
Op 't bloezend dons van roozeblaân.
En rustende zich te verlusten.
Met schoonder toonen, dan de ГИотееЫп shan.
Die, uit Godt Faunus
boschwaranden.
Bezielt, door zulk een orgelkeel.
Met een weérgallemend
gequeel.
Vergulden dOmgeleege landen. β
In een andere huwelijkszang vertelt de dichter iets over een liefdelandschapje
aan het Gein:
Omtrent den Gainstroom ryst een heuveltje, onder 't groen
Van weelderige abeelen.
Een heuveltje, zo schoon gelyk een bloemfestoen.
Daar Herderinnetjes des avonts komen speelen:
Daar woont de Nachtegaal, met zynen zoeten toon.
Daar woont vrou Echo, die den weergalm met geschater
Rolt juichende over 't vlakke water;
Daar woont de Wellust zelf, een wellust, ah de Goôn
Gelukkig leeven doedt in hunne azuure zaaien,
't Bloost alles daar van eene oprechte Min.10
In de gobelin-achtige veldzang Amintas, of lof van het Haarlemmermeer
fabelt de dichter over een liefdetuin voor Venus op Cyprus, waarbij hij aan
de geïdealiseerde natuur een functie geeft in de opgeroepen verbeelding:
β ld. p. 173.
10 ld. p. 226.
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Op Ciprus zinkt een dal bewatert door een vliet.
Wiens leerend bronkristal, 't welk uit een rots komt wellen.
Niet hindert, dat men kan de gladde heitjes tellen.
Op 't diepste van den gront, een luchtig paviljoen
Van mirteloveren, laurieren altyt groen.
En vette olyven, stuit de heetste zonnestraalen.
Elk telgje is schier bezet met schelle nachtegaaien.
Een onverwelkle jeucht bloeit eeuwig daar in t' ront.
Het schaamroot roosje ontsluit hier op den klaver gront
Zyn geurig knopje, altyt gemengelt in de bloemen.
Die zich noch moedig op Adonis afkomst roemen.
Hier quam de koningin der liefde daaglyks treên,
Verzelschapt met haar zoon, en drie
bevalligheên.11
Schermer heeft de werkelijke omgeving van Haarlem hier en daar even door
zijn verzen laten schemeren. Zo schrijft hij over ' 't hooge Bloemendal daar 't
uitgekallekt puin Van Breroos oude slot zich opdoedt in het duin'. 1 2 Meermalen transponeert hij echter plotseling de realiteit naar een wereld vol mythologie. Hij begint bijvoorbeeld als volgt:
Daar ryst in het gezicht van 't duin
Een neêrgestormde muur, voor deezen
Een heerlyk lantslot, in wiens puin
Noch uitblinkt zyn aloude weeten.
Nu strekt het voor de hercTren maar
Een schuilplaats, op het velt geUegen,
Als 't blixemt, en zy veilig daar
Zich bergen voor den
zomerregen.13
Bij die reële ruïne vindt hij dan een slapende Sater met een wijnbuik! Op
soortgelijke wijze verstoort hij de werkelijkheidsillusie bij de lezer in een verjaardicht, dat hij op vijftienjarige leeftijd op 24 augustus 1703 voor zijn vader
schreef. Dit gedicht begint met een korte, frisse schets van het landschap rondom het vaderlijk landgoed even ten noorden van Haarlem:
Daar ziet men 't geen natuur vermaaklyks heeft bedacht,
In 't westen ziet men 't groen geboomte 't duin beschynen
't Vermaak van Sparens stroom naa 't oosten ons toefocht.
Van waar mevrouw Auroor verschuift de nachtgordynen:
Wanneer men weer 't gezicht naar 't noorden weiden laat.
Men ziet de beesten in de graas'ge beemden weiden:
« ld. p. 414^15.
12 ld. p. 202.
13 ld. p. 197.
34
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Jn 't zuiden Haarlem voor ons oog te pronken staat.
Wiens steile spitzen 't hoog gesternt byna doorsnyden.
De tyd die noodigt ons tot een oprechte vreucht.
Men hoort het pluimgediert in dichte bosschen queelen.
Maar dan brengt hij de lezer plotseling in een geheel andere wereld:
De Nimfen hand aan hand die hupten reets verheucht.
Pan is niet leui om mee een deuntje op te speelen.
En maakt een liefelyk gedruis aan Sparens stroom
Met zyn Syringa, en de Muzen pas te vooren
Met een neerhangend hooft noch treurig, traag, en loom.
Die kitteten niet min ons' aller ziel en ooren,
Apol gezeten op zyn luisterryken troon
Slaat op zyn schelle luit, omkranst met Dafnes bladen.
Zo dat het steyl Parnas weergalmt den zoeten toon.
14
En alle dingen schynt met vreugde
overladen.
Hoe verward Schermers pastoraal landschapsbeeld kon zijn, blijkt tenslotte
uit Wouter, herderszang, op den verjaardagh van den Heere Jakob Viruly. De
zang opent met deze verzen:
De blyde morgen lachte, en 't koeltje speelde op 't wout
En wyngaartbergen, daar de muskadel zich houdt
Verschoolen achter 't blat, dat ritzelend bewoogen
De trossen, vers van daau, ontdekte voor onze oogen.
Zo sierelyk dat elk verlekkerde op 't gezicht:
In deezen morgenstont zat jonge Veenryk, dicht
By Haarlems lustbosch, aan den zoom van 't zilver Sparen,
Ну zong van Wouter, wyl zyn geitjes in de baaren
Zich spoelden, en het gras afschooren op het ίαπί;
't Was Wouter, Wouter, die de kroon der knaapen spant.
En zelf den Diemermeer in lucht houdt met zyn' toonen.
Aldus zong Veenryk voor dien roem van Febus zoonen . . . 1 5
De eerste vijf regels met de wijnbergen en de uitweiding over de muskadellen
hebben niets te maken met het daarop volgende landschapsbeeld, en corres
ponderen evenmin met de prent, die met een onderschrift ernaast is afgedrukt.
De eerste verzen roepen een aangenaam Vergiliaans morgentafereel op, maar
deze evocatie wordt terstond teniet gedaan door een tweede tafereel, dat vol
komen Hollands is gesitueerd en getekend, en bovendien geen organisch ver
band kent met het eerste. Deze wonderlijke mengeling van Italiaanse fantasie
14 ld. p. 467.

15 ld. p. 192. De weemoed om Wouter is waarschijnlijk geïnspireerd op Alexis uit Vergilius' homofiele tweede écloga.
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Op Wouter, Herderszang.
ie fpeelt го lieflyk op гуп zevenvoudig riet,
Terwyl de morgeiuon ïich fpiegelt in het Sparen?
Is 't Vcenryk ? ja hy is't. Ai ! hoor naar 'tvrolyk lied,
Het geen гуп vlugge geeft gedicht heeft op 't verjaareu
Van Wouter, die го wel verlekkert is als hy,
(Gelyk bemind gelyk) op keur van Роёгу.

W

Titelprent

bij Schermers herderszang

'Wouter'

en Hollandse werkelijkheid spreekt ook uit de prent met de zwaar geaccentueerde voorgrond, waarin de fluitende herder en steile oever wel erg contrasteren met het aardig doorkijkje, waarin het Hollandse landschap vertegenwoordigd is in de natuurlijke oeverbegroeiing, het pittige molentje en het
slanke torentje tegen de stralende horizon.
— Nergens is bij Schermer, zoals bij Wellekens, sprake van een persoonlijke
behoefte aan landschap. Steeds componeert hij klankfantasieën, en wanneer hij
eens een stukje realiteit geeft, verschijnen er in de Hollandse werkelijkheid
aanstonds onaangepaste exotische of mythologische landschapsvormen.

JACOB ZEEUS
Jacob Zeeus heeft het achttiende-eeuwse literaire Leeuwendaal van boven
de grote rivieren uitgebreid met de streek rondom Zevenbergen, waar hij werd
geboren. Bij deze annexatie is hij wel op hevig verzet gestuit bij het gewone
landvolk, dat zijn dichter uitlachte en met de vinger nawees. Dit heeft hem toch
niet weerhouden, zijn herderstonen te laten klinken voor plaatsgenoten en
vrienden, die daarvoor wel gevoelig waren.
Gedurende enige jaren had de Zevenbergse burgemeesterszoon bij de Dordtse
schilder-dichter Arnold Houbraken wat mogen liefhebberen in tekenen en
dichten. Maar daarna werd hem opgedragen, zich in Klundert uitsluitend op de
wiskunde te gaan toeleggen, welke studie hij als zestienjarige, in 1702, met
een examen voor landmeter bekroonde. Als notaris, procureur en landmeter
woonde hij sindsdien, tot aan zijn dood in 1718, in zijn geboorteplaats Zevenbergen. I
Blijkens zijn gedichten is Zeeus niet poëtisch-gevoelig geweest voor de streek,
waar hij als landmeter werkzaam was. Een directe natuurbehandeling is bij
hem nauwelijks te vinden, en men mag aannemen, dat de wiskundige berekeningen in het Zevenbergse land zijn ogen hebben gesloten voor de poëzie van
zijn land. Horatius en Ovidius hadden hem trouwens al landschappen getoond,
waarbij de zijne het toch niet konden halen! Hij kende precies de loop van de
Merk, Keen en Aa, hij wist precies wat er aan bies, lis en riet groeide, maar
wat had hij voor bruilofts- verjaar- en lijkzangen aan dergelijke riviertjes?
Voor een herderszang of velddicht moest het land van Keen en Merk worden
gemetamorfoseerd in een deelnemend, literair, arcadisch landschap!
Zijn eerste veldzang, Rozemont genaamd, zong Zeeus niet in het Zevenbergse
land, maar in Rotterdam voor de uitgever Arnold Willis. Hij liet deze zang,
zoals het een behoorlijke veldzang betaamde, beginnen met de kleurige beschrijving van een zonsopgang:

1 J. te Winkel, Ontwikkelingsgang III, p. 223—24.
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De dageraet verliet het zachte rozebed
En schoof de grendels van 't oranje slaepsalet,
Terwyl Apol het hooft stak uit de morgenkimmen
En hy allengs quam uit de groene golven klimmen,
Daer hy, rinkinkende op de dagkoets, menigmael
De beemden toelacht van het bloeiend Leeuwendael.

2

Willis was hiermee zo ingenomen, dat hij voor zijn bruiloft op 8 juli 1710
Zeeus weer een veld- of herderszang vroeg. 3 Deze opende de dichter eveneens
met een morgentafereel, zij het in een rustiger en stemmiger toon:
De buurt is nog in rust, en Tityr jaegt alreê
Zyn geitjes in de hei, terwyl al 'i ander vee
Nogh legt te blaeten in zyn toegeslote stallen.
We zien den morgendaeu nogh op het aertryk vallen.
De veltroos sluimren op haer' kromgebogen steel. *
Tot bredere landschapscomposities is de analytische landmeter nooit gekomen. Toen hij zich eens voor een zomerlandschap zette, nam hij zijn toevlucht tot het gewone procédé van de opsomming, waarin hij allerlei gepersonifieerde, geallegoriseerde, idyllische en pastorale vormen aaneenreeg:
De boomgaert lacht ons toe met appels in den mont
Die flus nogh strooide een dons van bloesem op den gront;
De blonde Ceres vlecht een' krans van korenaren
En wentelt in een zee van goude en zilvre baren;
De taaie wyngert geeft meer lommer dan voorheen
En slingert om den olm zyn ranken ondereen;
De beekzwaen tracht de zon te ontwyken in de biezen,
Terwyl туп schaepjes zich in 't klavervelt
verliezen.5
In de herderszangen voor zijn Zevenbergse vrienden en kennissen verscheen
hetzelfde literaire landschapsbeeld. Dit had slechts inzoverre een uitbreiding
ondergaan, dat daarin naast de bekende riviernamen ook Willemstad, Ooster
hout, Castel, Sprundel, Etten en Leur een plaats hadden gekregen.
Sinds Zeeus' dichterlijke tonen over het Zevenbergse land waren gaan klinken,
ging boven dit kleiland geen gewone zon meer op of onder, maar zongen her
ders de blonde Aurora 's morgens uit haar slaapsalet en begeleidden ze 's avonds
Apollo met zijn rokende genetten, klam van zweet, te wed. β De velden werden

2
3
*
5
β

Overgebleve Gedichten van iakob Zeeus. Te Rotterdam, 1726, p. 273—74.
ld. p. 138—39.
ld. p. 139.
ld. p. 145.
Gedichten van Jakob Zeeus. Te Delf, 1721. p. 348, 175, 267.
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zalige landouwen; de Merk, Keen en Aa zagen hun najaden nieuwsgierig het
hoofd opsteken uit de stroom en haar dansen langs de oever, waar Tritons en
Saters verscholen zaten achter het riet in de biezen. 7
Naast deze hybridische landschappen stonden Zeeus' geallegoriseerde seizoenen. In zijn reeks Zinnebeelden stelde hij de 'Tydt' voor als de Koning der
Seizoenen, die met een vorstelijk gebaar de jaargetijden als zijn dienaren oproept en weer heenzendt. 8 Met deze gedachte aan de onbestendigheid in de
natuur, die zich afwisselend blij en droevig toont, trachtte de dichter eens
herder Reinwout te troosten bij de dood van zijn Godelief:
Niets is bestendiger dan
(Tonbestendigheidt.
Zoo hult de Lente zich met onverlepte bladen.
En 't sierlyk hulsel is met bloesem overladen;
Zy zit, en stelt terwyl den blanken boezem bloot.
Met maegdelieven en vioolen in haer' schoot:
Zoo stapt de Zomer, die zyn gladtgekemde
haeren
In plaats van goudtdraedt tooit met goude korenaeren.
Langs veldttapyten, die met bloemen zyn bezaeit;
Terwyl zyn milde handt elks mondt en oogen paeit:
Zoo lacht de Herfst, wen hem de zon van alle zyen
Bestraelt, in 't midden van zyn'
kruidtwaranderyen.
En hy de wyngertblaên en druif en muskadel
Door een mag slingren om het wufte hooftgesteL
Maer, waer is nu die weelde en al die rykdom heenen?
Zy zyn ah lentesneeuw op 't warme veldt verdweenen. 9
Hij zag in zijn dichterlijke fantasie de hele natuur persoonlijk deelnemen aan
Reinwouts droefheid:
Gy, zilvre beekjes, die, op 't zielverrukkend
zingen
Van Godelief, zo vaek gestuit wierdt in uw' voert.
Kunt tuigen, hoe zij was uw' diepen aendacht waert.
Gewyde bosschen, thans van bittren druk bevangen,
Hoe billy к loet gy niet uw' toppen
nederhangen:
Mist gy het orgel van den schellen nachtegael,
Gy mist ook Godelief, de bhem van
Leeuwendael...
Hoe kieskaeuwt al 't vee! het trentelt in het rond':
Zelfs 't drooge voer valt uit zyn bekjes op den grondt:

^ Cerf., p. 226, 231, 349; Overgebleve Ged., p. 134.
8 Ged., p. 7—8.
9 ld. p. 138—39.
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En door zyn naer geblael vergaci ons 't zien en hooren.
De nyvre Lammert roept: wat ramp is ons beschooren!
En al de schaepers slaen hun' handen in het haer.
Wie kent de rampen noch van 't onbegonnen jaer?
De doodt van Godelief maeltt veldt en vee ontstelt:
Zy was de vreugt van 't vee: zy was de ziel van 't veldt.

,0

Dat deze quasi-poëtische zanger van juichende en treurende landschappen
vol waternimfen, bosgodinnen en riviernajaden niet helemaal van werkelijk
natuurgevoel was verstoken, bleek, toen hij tijdens zijn bootreis van Dordrecht
naar huis, op de Maas — in een loflied op de poëzie van Arnold Willis — in
enkele speelse verzen het dartele spel van de wind bezong:
De gryze Maes, wiens ruige baert
Van paerlen druipt, vergat zyn vaert
Terwyl de windt op 't water ruste
En stil de geile golfjes kuste.
Of speelde in ruisschende elzeblaen
Langs 't vlak der zilv're waterbaen,
Daer 't lillend riet, oen de oevers piepte.11
De landmeterij en Horatius' poëzij hadden Zeeus blijkbaar niet helemaal
doof en blind gemaakt voor de eenvoudige schoonheid van de levende natuur.

KATHARINA JOHANNA DE WITH
Lichamelijk misdeeld maar geestelijk begaafd heeft de Utrechtse advocaatsdochter Katharina Johanna de With met haar fijnzinnige geest bijna voortdurend verwijld in een pastorale wereld van idyllische liefde en heerlijke landschapsfantasieën. Terwijl ze reeds zelf Wellekens, het 'hoofdt der Veldpoëten', *
tot haar leermeester in de veld- en visserszang had gekozen, werd ze door haar
vader onophoudelijk aangespoord deze genres in haar gelegenheidsgedichten
te beoefenen. 2 Utrecht werd haar Stichts Athene en het Utrechtse en Hollandse
land haar Leeuwendaal, waar haar arcadische vriendinnen als in een parklandschap leefden. 3
in ld. p. 140-^11.
и ld. p. 347.
1 Kath. Joh. de With, Fillis van Scirus... Nevens eenige andere Gedichten van dezelve,
bestaende in Herderszangen, Visscherszangen, enz. T'Amsterdam, 1728, p. 209 (Deze bundel
wordt in de noten aangeduid met: Ged. II).
2 Ged. II p. 208.
3 Ged. II p. 203, 222 ; Kath. Joh. de With, De Getrouwe Herderin ... Benevens eenige
andere Gedichten van dezelve, bestaande in Herderszangen, Visscherszangen, enz. Te Rotter
dam, 1719, p. 31, 34 (Deze bundel wordt verder aangeduid met: Ged. I).
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In 1719 liet zij onder de titel De Getrouwe Herderin een nauwkeurige vertaling van Contarini's Fida ninfa verschijnen, aan welke uitgave zij een aantal
eigen veld- herders- en visserszangen toevoegde. Kort na haar dood gaven haar
beide kunstzinnige zusters, in 1728, nog haar vertaling van Buonarelli's Filli de
Sciro uit, en verrijkten de uitgave met een aantal herders- vissers- en mengelzangen van haar zuster.
Bijna al haar landschappen zijn schone fantasieën, waarin haar geest een
blij spel speelde met de natuur en een bijzonder behagen schepte in het bedauwde morgenland en het kleurige lente- en zomerlandschap. De morgenstond verschijnt steeds met rozen op de wangen en lelies om de mond. Het
nieuwgeboren morgenlicht schenkt dan aan bos en bergen een liefelijk gezicht
en kroont de heuvels met het schitterendste zonnegoud. De zilverblanke morgendauw besproeit de groene dalen en strooit een zee van parels uit over mirte- en
laurierbossen, over lustige waranden, blijde beemden en akkers, rijk aan graan.
Dan ontluiken anemonen, jasmijn, rozen, blauwe en gele crocussen. Aan gouden
korenhalmen, blauwe veldviolen, rode rozen en gele boterbloemen hangen de
blinkende parels van de zilveren morgendauw. Schelle nachtegalen danken
dan met een verlokkend lied in beuken en abelen het lieve morgenlicht. 4
Naast het frisse, bedauwde morgenland heeft ook het open, kleurige lente- en
zomerlandschap haar bijzonder bekoord. Schoner dan een droom worden haar
lentelandschappen vol kleur en ruimte:
De groene mai, gedost in purper feestgewaat.
Daar gout en inkarnaat
Op schittert, toont ons hier de vetbegraasde weien.
Daar rozehagen, gints weüustige valleien. 5
Zachte watervallen ruisen van de heuvels, spiegelklare beekjes spelemeien
door groene lustvalleien en snelle vlieten verzilveren veld en beemd, waarin
gouden boterbloemen prijken. Aan de oevers van de stroompjes, die langs hun
rietboorden voortschieten, staan ritselende abelen met welig-zingend pluimgediert, en in velden en beemden pronken de blanke lelies en madelieven. Het
vrolijk vee dartelt door de malse weiden, doorzaaid met klaverbloemen en
ander spikkelig gebloemte. β Over deze droomwereld daalt 's avonds de purper
rode zon. Dan valt de koele schaduw over de akkers, bedekt de dauw het veld
en praalt het gouden gesternte aan het azuren firmament. 7

·» Ged. I p. 66, II p. 190; I p. 23, 41; II p. 189; I p. 41, 34, II p. 212; I p. 18, 34.
5 Ged. I p. 64.
6 Ged. I p. 19, II p. 212, 216, I p. 41, II p. 187; I p. 44, 58, II p. 186; I p. 44-^15; I p. 35,
II p. 197, I p. 49.
7 Ged. I p. 22, II p. 191, I p. 13.
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Voor herfst en winter heeft deze dichteres met haar kleurrijk palet minder
belangstelling getoond. In de winter ziet zij het akelig woud ontbloot van
ritselend loof, en els en beuk verdoken onder hun witbesneeuwde toppen. Dit
strenge jaargetijde, waarin de wintervorst het vloeibaar nat doet stremmen,
zingt zij het liefste weg in een dromend verlangen naar een nieuwe lente. β
Ook voor de herfst heeft zij weinig waardering gehad. Wanneer zij in oktober
1720 in Leiden de gedichten van de geneesheer Willem Mylius heeft gelezen,
begint zij haar loflied met een tijdaanduiding, waarin zij een beschrijving van
de herfst geeft, die niet boven het traditionele genre uitkomt:
De Herfst, getoit met muskadellen.
En bfouwe druiven, voor wier gloedt
Het Tyrus purper zwichten moet,
Bestondt reeds kruidt en bloem te vellen
En 't vale woudt, voorheen zo groen.
Te ontbloten van zyn loof en lommer
Waar in de Nimfen vry van kommer.
Vaak vlochten menig bloemfestoen. 9
Heel zeldzaam zijn bij haar de beschrijvingen, waaraan een realiteit be
antwoordt. Zo opende zij haar herderszang Adelgunde, voor het huwelijk van
Jonkvrouw Izabella Sofia vander Muelen tot Maarsbergen, met een korte schets
van de ligging van het slot Maarsbergen temidden van hei, zand en bos:
Hier ryst het oude slot Maarsbergen, dat zyn kruin
Schier aan 't gestarnte stool, zoo heerlyk uit hel duin.
En deelt zyn luister mede aan bosschen, bergen, heiden
En beemt en dal. zoo ver het oog in 't ront kan weiden
Wort d'aadlyke Adelgunde als Lantvrouwe eer gehoon.
Die duizent schoonheên rooft in Nederlant de kroon.10
Toen zij in 1723 in Hoogwoud op bezoek was bij haar vriendin Katharina
Lucia van Ravestein, die twee jaar tevoren in dat Noordhollandse dorpje
was gehuwd met de predikant Joan Alberti, begon zij als Lykóris haar veldzang
Rozalyne voor het arcadische echtpaar Rozalyne en Damon als volgt:
Daar 't Hogewoudt zyn kruin ziet naar de wolken
De Ыате beekjes hngs de grazige oevers vlieten.
Daar 't weeldrig
pluimgediert
Zyn dertle deuntjes op de telgjes tireliert.

s Ged. I p. 58, 31, II p. 194.
9 Ged. II p. 193.
10 Ged. I p. 60—61.
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schieten.

Zag korts Lykoris, die haar vreugdl паи kon betomen.
Zich gul verwellekomen
Door schrandre Rozalyne en Damon; bei vermaart
11
In zang; beide enen krans van heiige lauwren
waardt.
Het dorpje Hoogwoud is zij na de eerste regel al weer vergeten en dan ver
meit zij zich verder in haar luisterende landschappen met ruisende beekjes en
glooiende klaverdalen.
Vlak voor haar dood heeft Joan Alberti, in 1727, tóen predikant in Krommenie, de laatste twee visserszangen van Sannazaro voor haar vertaald. 12
Maar reeds lang daarvoor had zij dit genre, in navolging van Wellekens, beoefend in een tiental zangen vol strandmuziek. Daarin tuimelen de dolfijnen
door de golven en dartelen de stroomnajaden met blauwe sluiers om de blanke
leden, versierd met schelpen, parels en kinkhorens, op de wisselzieke baren.
De oude Triton zwemt door het levend marmer en blaast zijn gekromde blauwe
zeeklaroen, gesierd met watergroen, over de golven, waarop het zand van duin
en strand luisterende oren krijgt. Een enkele keer is het rustig aan het strand.
Dan blaast het westenwindje 's morgens in het zilveren zand der blanke duinen,
terwijl de baren met bolle golfjes naar de holle oever varen. Soms ook liggen
de baren 's avonds vlak gestreken tot een geslepen vloer en vaart de visser uit
in een maanlichte nacht. 13
De dichteres stierf een jaar na Wellekens. Haar louter-literaire landschappen
worden, evenals bij haar leermeester, gekenmerkt door de steeds terugkerende
ritmische tritsen als: bos en beemd en dalen; gebergte, beemd en dal; bos en
beemd en velden ; beemden, weiden, velden ; bossen, bergen, heiden ; dorpen,
steden, dalen.
PIETER LANGENDYK
Onder de 56 bruiloftszangen die het eerste deel van Pieter Langendyks Gedichten 1 bevat, bevinden zich 34 herders- vissers- stroom- en veldzangen. De
meeste van deze pastoralen heeft Langendyk waarschijnlijk gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van aanstaande bruidsparen, die op hun bruiloft als herder
en herderin wilden worden toegezongen. Maar ook al werd de eenvoudige
herdersstijl gevraagd, toch meende Langendyk rekening te moeten houden met
het maatschappelijk en wetenschappelijk niveau van het bruidspaar. Deze
zelfkritiek rechtvaardigde hij in het 'Voorbericht' van zijn bundel. Hij schreef
daarin :
u Ged. II p. 199.
12 Ged. II p. 278—79. Zuidema in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
IV kol. 1470: overl. in 1726 of 27!
13 Ged. I p. 82, 87, II p. 232, 242; II p. 229, I p. 87, 72.
1 De Gedichten van Pieter Langendyk, Amsterdam 1721 (twee delen). Hier is gevolgd
de tweede druk, Haarlem z. j .
369

Dat 'er in de Herderszangen geen al te hoogdraavende styl mag ge
bruikt worden, is het algemeen gevoelen der dichtkundigen:
maar daar
om behoudt een Dichter de vryheid om zyne herdersfluit op hooge en
lange toonen te doen klinken. Zy die de herders zo onnozel willen moaken ois hunne schapen, hebben den bybel maar open te slaan, het Hoog
lied en veele Psalmen na te leezen, dan zullen zij wel haast van andere
gedachten worden, en bekennen dat de godtgewyde herdersklanken van
David en Salomon op eenen verheeven trant doordraaven. En waarom
zoude een herder niet eenige geleerdheid kunnen hebben, dewyl de tyd
hem toelaat om zich in de НетеЫоор en in de Natuurkunde te kunnen
oeffenen. Hier uit besluit ik, dat een verheeven trant zomtyds in een'
Herderszang vereischt wordt,behoudens
dat de gelykenissen en spreekwyzen naar het veld rieken, de schorre krygstrompet noch trommelklank
daar tussen gehoord worde, en alles op eenen eenpaarigen styl naar de
stoffe geschikt zy.
Dat de idyllische pastorale hem na aan het hart lag, blijkt onmiddellijk uit
het grote openingsgedicht van deze bundel: Lof der aêloude Schilderkonst. In
deze zang behandelt hij — zonder namen te noemen — een lange reeks mythologische en historische schilderijen, maar bij wijze van een captatio benevolentiae laat hij aan de serie een beschrijving van een idyllisch morgenlandschap
vooralgaan.
jjoe ¿¿gßyfc wei¿t, een keurig oog.
Wanneer 't aanschouwt de schilderyen.
Met verw naar Iris regenboog
Gemengd, om met natuur te stryên!
Deez' laat Auroor aan de ooster kim
Het blaauw gebergte flaauw
verlichten.
En Hekaté gelyk een schim
Voor Febus zonneglanssen
zwichten,
Terwyl de zoele westewind
De bloemen opent met zyn' asem.
De morgendauw allengs
verzwindt.
En opryst met een' koele waasem.
Dan ziet het oog het frisch gewas.
Gevlakte kalven, nucht're koeijen.
Van welkers hairen in het gras
De paerlen druipen, als zy loeijen.
Begroetende den
uchtendstond.
Men ziet 'er 't weeld'rig geitje springen.
De lamm'ren op den verschen grond
In 't klaver 't moederschaap
omringen.
Die uit haare uiers af en aan
De lekk're melk als steehwys
snoepen.
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En Melker uil zyn wooning gaan.
Wiens rundervee hem schynt te roepen;
Opdat hy haastig by hen hoorn'.
En doe zyn blinkende emmers schuimen
Uit zuivelbronnen, zo vol room
Dat hyze tweemaals daags moet ruimen.
De buurt beschouwen we in 't verschiet.
Omringd van hooge en groene boomen.
By 't bruischen van een klaaren vliet.
Waar in de watervallen
stroomen.
Ook zien we, maar wat dichter by.
En door 't geboomte meer belommerd.
De Jageressen, die zich bly
(Doch afgemat) en onbekommerd
Ter ruste leidden in het groen.
Door bosgoôn, die 'er steeds op loeren,
Verrasschen met een morgenzoen. 2
In zijn historische zang Lofkrans voor de Stadt Haarlem gaf Langendyk ook
wel iets over het landschap rondom zijn stad, maar veel echter en met meer
liefde is het getekend in het begin van zijn herdersklacht Vroomaard. Het
echte pastorale realisme verschijnt weer in deze lijkzang:
Op Haarlems blinker, 't hoofd der Kenn'merhndsche
duinen.
Dat 's zomers afsteekt op ontelb're groene kruinen
Der heuveltjes, met helm door Duinman nel beplant.
Van wiens verheven top men 't omgelegen land
Gelyk een dal beschouwt, besproeid van 't Meir en 't Spaaren,
Tcrwyl men 't vlakke strand hoort kussen door de baaren.
Zat Vreedelief, een knaap uit 't boomryk
Overveen,
Ну treurde om 't groot verlies van Vroomaard, die voorheen
De herderbuurt verçierde en de omgelegen' strecken
Van zyne wysheid en mildadigheid deed' spreeken. 3
D'·; pastorale Bruiloftszangen, die in de bundel uitdrukkelijk worden aangekondigd als herders- vissers- stroom- en veldzangen, onderscheiden zich naar
inhoud niet van de daarop volgende zogenaamde Huwelijkszangen. Ook in deze
laatste zangen heeft de dichter voortdurend zijn toevlucht genomen tot de
natuur: er wordt geen bruiloft in de lente gevierd, of de natuur is verliefd en
herschept het bos in groene bruiloftszalen, waarin het minziek pluimgediert

2 Ged. I p. 1—2.
3 Td. I p. 73. Zie ook Drie Lofdichten op Haarlem, uitgeg. door J. D. Rutgers van der
Loeff, Haarlem 1911.
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zijn bruiloft viert. 4 Maar veel meer mogelijkheden bood hem de pastorale;
daar was hij reeds in de natuur, die hij dan alles kon laten doen. De paradijselijke vrede van het Leeuwendaalse land kon in alle toonaarden worden
bezongen en tevens vele verzen vullen. Dan schateren bos en veld vanzelf hun
vreugde uit en galmen de beekjes van blijdschap. De vogels laveren dan vrolijk
op hun pluimen, ze zwieren op hun wiekjes en galmen uit hun orgelkeeltjes.
De leeuwerik zingt, hoog dartelend in de lucht, de lentedageraad toe, terwijl de
heldere glanzen van de zon tintelend en verheugd meedansen op de kabbelende
golfjes van de beekjes. 5 Werd de bruiloft in de lente gevierd, dan manifesteerde
de al-telende Natuur de majesteit en kracht van de minne in haar nieuwe bruiloftszalen vol zingend pluimgedierte. 6
De plaatsen, waar de bruiloften werden gevierd, brachten ook weer variatie
in de landschapbehandeling. Zo scheert het wollig vee de malse klaver langs
Amstels zilveren stroom en kwinkeleren de minzieke vogeltjes in de ritselende
blaren van populieren en linden, die Amstels groene boord versieren. In de
Haarlemmerhout zingen de vogels en rondom de stad besproeien de duinvalbeken de groene en frisse bleken. 7 In 's-Graveland heeft de lente Trompenburg
met zo'n betoverend bruiloftskleed gesierd, dat de dichter Minerva uitnodigt,
dat prachtige landgoed af te beelden:
Verbeeld dan Trompenburg, en zyne groene dreeven;
Verbeeld dan, hoe 't geboomt van minnevreugde
mischt.
En '< dartel beekje stroomt en bruischt;
Terwyl de vogeltjes de bruiloftszangen
queelen.
En huppelen op eik, en beuken en abeelen;
Verbeeld dan, hoe de jeugd van 't vruchtbaar 's Graavenland
Het lieve Paar begroet, en juicht aan allen kant,
Terwyl men 't landhuis çiert met palmen en festonnen.
Ten teken van deez' echt, in 's hemeh naam begonnen;
Dan deele ook Draakenburg en Gooijland in die vreugd,
Gelyk het puik der Aemsteljeugd;
Gelyk de
Heeregragtgodinnen,
Die vrolyk hand aan hand den bruüoftsdans
beginnen.
Het heerlyk Trompenburg, dat adelyk gesticht.
De glory van ons dicht.
Verheft zyn kruin om hoog door dit gezegend paaren;
De lente çiert het met een bruiloftskleed van blaâren. 8

* Id. I o.a. p. 242, 275, 294, 295.
5 Id. I p. 83, 200, 90, 92, 99, 174.
β Id. I p. 88, 201, 193.
7 Id. I p. 97, 113, 223.
β Id. I p. 227.
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Een andere mogelijkheid tot afwisseling vond Langendyk in de Visserszangen.
Daarin was hij niet gebonden aan het traditionele landschap, maar kon hij
duinen, zee en stranden laten schateren van vreugde. De geliefden konden bij
maanlicht langs het vlakke strand wandelen, zich daar verkoelen aan de zeelucht, schelpjes zoeken in het zand en gaan spelemeien op de golfjes. Daal
zwierden kleurige ijsvogeltjes langs het ruime strand en luisterden Neptunus en
tuimelende dolfijnen naar het gezang uit de duinen. · Andere keren zat de
dichter op de Haarlemse duinen, 'van wier aangenaame kruinen 't Oog naby,
en in 't verschiet, Zeil by zeil laveeren ziet, Op de tuimelende baaren', of hij zat
met andere vissers in de vissersbuurt aan het IJ, waar de maan 's avonds haar
flauwe stralen 'tint'len doet, en wederschynen Op de golfjes van het Y ' . 1 0
Toen er een huwelijk werd gesloten tussen een Haarlemmer en een Amsterdamse, zong hij een visserszang in Sparendam, de plaats waar het Spaarne
zich vroeger met het IJ verenigde. Voor die gelegenheid schetste hij in enkele
regels een symbolisch landschapje:
De
De
Zo
Zo

winden leggen stil. De storm is aan 't bedaaren.
golfjes kabb'len zacht. Onze Ystroom kust het Spaaren.
is de afkeerigheid der fiere nimf gestuit;
kust de Spaaretelg zyn Aemstelnimf, zyn
bruid.11

Bij hetzelfde Sparendam laat Langendyk een gecombineerde Veld- en Stroomzang klinken uit de mond van Boschman en Stroomling, die dan ieder vanuit
hun eigen wereld het huwelijksgeluk bezingen. Hetzelfde doet hij in de Velden Visserszang Meerlief, waarin Zanger en Veldman, samen met reien Herderinnen en Visserinnen zingen voor Meerenberg, vlak bij het Haarlemmermeer. 12
Vergelijkt men nu Langendyks pastorale landschappen met die van Wellekens en van Katharina Johanna de With, dan vallen die van Langendyk doffer
uit dan de tableaus van de Utrechtse dichteres, en missen ze het echte natuurgevoel, dat herhaaldelijk door de vaak pralende beschrijvingen van Wellekens
heenbreekt. Zijn landschappen zijn mannelijker dan de fijne, kleurige taferelen
van Katharina de With, maar meestal ook rationeler dan die van de natuurpoëet Wellekens.
Dit rationele is een wezenlijk kenmerk van Langendyks pastorale natuurschildering. De arcadische vrede namelijk, die bij andere dichters als iets vanzelfsprekende wordt gegeven, heeft bij Langendyk een diepere grond; ze is zelfs
van de morele orde afhankelijk. Alleen als het bruidspaar deugdzaam is, zal
deze vrede voor hen in de natuur heersen! Dit was, aldus Langendyk, al zo
in het paradijs, waar de vogeltjes 'één dag voor d'eerste mensch geschapen' hun
»
10
и
12

ld.
Id.
Id.
ld.

I
I
I
I

p.
p.
p.
p.

133, 127, 130, 126; 130, 128.
148, 155.
158—59.
134—39; 140--17.
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eerste bruiloftslied zongen voor het eerste kuise mensenpaar. 1 3 Dit was zo
gebleven in de oude gouden tijd, toen er vrede was onder de mensen en in
de natuur. Dat was 'een eeuw van vrolykheid; Die niets dan liefde kende, en
deugd, en schoone zeden'. 1 4
Deugd is voor Langendyk altijd voorwaarde voor waar natuurgenot geweest.
Daarom roept hij uit: 'ô Lieflyk landvermaak, vrindinne van de deugd.' l l 5
Maar zoals de deugdzame uit de morele wereld altijd het schoonste kiest, zo
moet hij dat ook doen uit de wereld van de natuur. Hij spoort dan in zijn Lof
der aêloude Schilderkonst de jeugd tot dit eclecticisme aan met deze woorden:
Treedt yverige schilder jeugd
De aêloudheid naâ met wakk're stappen;
Maar volg vooral het pad der deugd.
En oeffen и in wetenschappen.
Let op de schikking der natuur.
Nooit moet gy haare kragt verliezen:
Maar leer van uw' godin Piktuur,
Het schoonste uit haare schoonheid
kiezen:
Dus zyn de ouden
voorgegaan.1β
С

LOFZANGEN OP BUITENPLAATSEN

Op het einde van de zeventiende en in het begin van de achttiende eeuw
hadden de rijke patriciërs hun hart zozeer verpand aan de kunstmatige natuur
van herdersdicht en siertuin, dat de pastorale zich in de literatuur tot een apart
genre ontwikkelde en de tuinkunst een ware cultus werd. In de artificiële natuur
van die werelden konden zij, ontheven aan de actualiteit van alledag, leven als
in een paradijselijke droom.
Hoewel vele van deze aristocraten zich tevreden stelden met een fraaie, maar
bescheiden buitenplaats, begonnen andere — vooral in de Vechtstreek — tegen
elkaar op te bieden met hun nieuwe Franse pronktuinen, aangelegd in de stijl
van André Le Nôtre (1613—1700). In 1668 had deze tuinarchitect van Lodewijk XIII en later van de Zonnekoning zijn eerste grote opdracht voltooid met
de grandioze tuinen van Versailles. Twintig jaar later hadden de pompeuze
tuinen van Het Loo in soortgelijke stijl vorm gekregen. l
is Id. I p. 111.
14 Id. I p. 216.
15 Id. I p. 165.
ie Id. I p. 28
1 C. H. C. A. van Sypesteyn, Oud-Nederlandsche tuinkunst, 's-Gravenhage 1910; M. L.
Gothein, A history of garden art, London & Toronto 1928 (2 din.); J. T. P. Bijhouwer,
Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, Amsterdam 1942 (Heemschutserie, deel 18); A. G.
Bienfait, Oude Hollandsche tuinen, VGravenhage 1943; Tuinen, Parken en Bloemen,
Museum Boymans-Van Beuningen, Cat. 16 (1960).
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Het Loo in het begin van de achttiende

eeuw

In 1669 was men reeds zo verzot op tuinaanleg, dat J. van der Groen toen
in Amsterdam voor tuinarchitecten een boek liet verschijnen Den Nederlandtschen Hovenier, waarin hij op kleine schaal nauwkeurige plattegronden van
bekende buitenplaatsen gaf. Toen in het begin van de achttiende eeuw de omgeving van Haarlem en Amsterdam, en de Vechtstreek tussen Utrecht en Muiden
met hun lusthoven pronkten, kwamen bij wijze van topografische grafiek talrijke grote plaatwerken in folio uit. Zo verschenen tussen 1719 en 1732 De
zegepraalende Vecht met platen van Daniël Stopendael, Het zegepralend Kennemerlant, in beeld gebracht door Hendrik de Leth, Hollands Arkadia of de
vermaarde Rivier Den Amstel en Rhynlands fraaiste gezichten, voor welke
uitgaven de afbeeldingen naar het leven waren getekend door Abraham Rademaker. Tenslotte werd de lusthof van Amsterdam nog in prent gebracht in
Het verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer. Daniël Stopendael tekende alleen
al aan de Vecht 98 prenten, waarop hij heel gedetailleerd liet zien de huishoge
gladgeschoren hagen met marmeren beelden in de uitgespaarde haagnissen,
de vormboompjes, cabinetten en berceaus; de bergjes, symmetrische terrassen,
karpervijvers, kunstige springfonteinen en sierlijke tuinvazen.
De lofprijzende modeliteratuur van die dagen ging vanzelfsprekend al deze
pronkhoven in hofdichten bejubelen, en er is dan ook nagenoeg geen buitenplaats van enig formaat geweest of ze heeft haar lofdichter gevonden. De
meeste van deze dichters lieten het echter niet bij een lofprijzing van de tuin,
maar hadden ook zoveel belangstelling voor de vrije natuur, dat zij bovendien
het landschap van de omgeving in hun lofdicht betrokken. Soms beschreven
zij de schoonheid van het omgevende landschap teneinde de fraaie ligging van
de buitenplaats te accentueren; soms ook gaven zij een schets van de ruige,
ongerepte natuur om het contrast met de kunsttuin duidelijker te laten uitkomen; meestal beklommen zij echter een hoogte van de tuin, van de onmiddellijke omgeving of van het huis zelf, om vandaar het wijde landschap te overzien. Wanneer de omgeving dan werd geprezen, gold de lof voor het omliggende landschap toch meestal weer primair het buitengoed, dat met zijn
fraaie ligging zo'n prachtig uitzicht bood.
De hofdichten zijn over het algemeen landschappelijk verschillend naar de
ligging van de bezongen buitenplaats. Vlaming en Wellekens schreven over de
omgeving van Haarlem; Claas Bruin en Katharina Lescailje gaven een typisch
achttiende-eeuwse visie op het Vechtlandschap met zijn hoog-opgaande bomen
en buitenhuizen langs de stroom; Lukas Rotgans, zelf Vechtbewoner, bekeek
vanaf de tinnen der buitenhuizen met een classicistisch oog de omgeving van
het huis 'Goudestein' aan de Vecht en van het lustoord 'Heemstede' bij Houten;
Johan d'Outrein en Joan Pluimer kozen de omgeving van het droomoord
'Roozendaal', gelegen aan de ruige Veluwezoom.
Pieter Vlaming wijdde in 1708 op 22-jarige leeftijd zijn hofdicht
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woert2 aan zijn gelijknamig buitenverblijf, dat tussen Haarlem en Bloemendaal
aan de Kleverlaan was gelegen, dicht bij het huis 'Akendam'. Het is verrassend
te zien, welk een ongewoon grote plaats deze jonge schrijver voor het landschap heeft ingeruimd. Men krijgt zelfs de indruk, dat hij zich veel meer voor
de vrije natuur dan voor de omslotenheid van een tuin heeft geïnteresseerd.
Bovendien was de tuin, die heel eenvoudig is geweest, zijn eigendom en had
deze niet zoveel vleiende woorden nodig. Van de twee Boeken, waaruit het
dichtwerk bestaat, heeft hij het hele tweede Boek willen besteden aan de
schildering van de wijde omtrek: in het eerste schetste hij de omslotenheid van
het 'schaduwryk prieel', in het tweede schilderde hij het 'ruim gezicht der
lachende landsdouwen'.
In navolging van de dichter van 'Ockenburgh' wijst hij de bezoeker heel
precies de weg naar zijn buiten:
Zo и de lucht van Haarlem valt bedomt
En gy и wilt te Bloemendaal vermeijen.
Zal и de weg, die zich ter zyden kromt
Der Kleverlaan naar Hogerwoert
geleijen:
Dan ziet men daar 't geboomte, jong en teer,
Zyn kruin verheft, de gladde pannen flikkren
Van 't huis, het geen zich opdoet wyd en veer.
Ah op zyn dak de zonnestraalen blikkren.
Een kleene laan van yp en olm geplant.
Langs welkers boord en dicht bewasse zoomen
Men 't water ziet, als glas, op 't witte zand
Niet stil staan, maar met zachte golfjes stroomen.
Leid и naar 't huis dat hag is by den grond.
Naar zijn mening behoeft de buitenplaats geen lustoord te zijn, want een
'stil, vernoegd, en eenzaam leeven' op het land is volgens hem reeds een groot
vermaak. Daarom zegt hij:
't Gemak heeft hier zyn woonplaats, niet de pracht:
't Huis is gesticht, zo nedrig als het leeven
Op 't Ытиі vereischt, dat alle praal veracht.
En door zich zelf vermaak genoeg kan geeven . . .
De wand is met geen schilderskonst bekleed.
Noch opgetooid met prachtige
tapyten;
Het uitzicht zo verscheiden, verre, en breed.
Zou aan de kunst haar armoe slechts verwyten.
Geen tafereel, hoe krachtig, kan natuur
Te boven gaan: 'k zie beemden, boomen, duinen
2 Dichtlievende Uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, Amster
dam 1710, p. 43—72.
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Niet na gebootst; ziet die vervalle muur
De schaduw voor de beesten met zyn kruinen
Verwekken, als de zon op 't hevigst brant;
Hoewel 't penseel dit alles af kan maaien;
By 't voorwerp, dat natuur met eigen hand
Getekend heeft, kan geene kunst ooit haaien.
Terwijl de dichter reed» met zijn verlangens in de omgeving ronddwaalt,
meent hij toch eerst een beeld van zijn bloemenhof en boomgaard te moeten
geven. Dan schildert hij met een fijn penseel de helderwitte leliën, de goudgele
keizerskronen en het crocusje, dat in het vroege voorjaar zijn hoofdje uitsteekt
boven de sneeuw. Geleerdheid en gevoelige observatie vloeien samen wanneer
hij, bij het zien van de kleuren van de anemoon en denkend aan haar naam,
de lezer eraan herinnert dat die bloem uit bloed geteeld zou zijn. Fijner nog
is de combinatie van wetenschap en waarneming, wanneer hij van de slaapverwekkende papaver (maankop) opmerkt, dat ze haar slaperig hoofd laat
hangen, en van de narcissen dat ze 'gestaag zich zelf beschouwen'. De boomgaard is, evenals op Hofwijck en Ockenburgh, beschermd tegen te grote hitte
of koude: in de lente ziet hij daar de feestelijke perzikboom 'met uitgebreide
telgen . . . als een ruiker staan' en in de zomer de abrikozen tegen de muur,
'daar 't loof zo geestig woelt, In 't midden van de groene telgen bloozen'.
Dan sluit hij het eerste Boek af met verzen waaruit het verlangen naar de
ruimte weer spreekt:
Nu keerde ik weer, van daar de boomgaard stuit.
Het water langs, en liet туп oogen speelen.
Niet op het groen, het geen de hof besluit.
Maar rondsom op natuurlyke
tafreelen;
Maar rust hier wat, want cTavondstond komt aan.
Om morgen met den dag het land te pryzen.
En als de zon ryst uit den oceaan,
Gelyk met haar van 't logge bed te ryzen.
Het tweede Boek, dat de ruime landgezichten moet ontvouwen, opent Vlaming
met een korte beschrijving van de reeds aangekondigde morgen. Maar op deze
tijdbepaling laat hij onmiddellijk een korte, maar principiële verklaring over de
verhouding tussen poëzie en natuur volgen:
My dunkt de zon ryst schooner dan zy plag.
En zuigt den dauw van 't gras, gebloemte en bladen.
Belovende ons een lieven zomerdag;
Wel aan dan, nu met nieuwe
dichtsieraaden
Het land geroemd; neen, dat behoeft geen roem,
Myn dicht zal van het veld zyn lof ontleenen,
Schakeerende die stof met bloem by bloem.
26
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Dan wandelt hij naar de ruïne van het Huis ter Kleef, welke vlak bij zijn huis
was gelegen. Deze bouwval, die vroeger:
een hof der Riddren U geweest.
Daar zang en spel klonk door de ruime zaaien.
Daar Brederoo zo rond, zo Ыу van geest,
Den Adel van ons Holland plagt t'onthalen.
Is nu niet meer, dan een verwarde klomp
Van aarde, puin en afgevaUe sleenen,
Vertoonende in die akelige romp
Geen teeken zelf van 't geen het was voor heenen.
Hier nestelt nu het vrolyk pluimgediert.
De weergalm geeft hier antwoord op ons vraagen.
Deze ruïne beklimt de dichter en dan geeft hij een fraaie, opgewekte schildering van de panorama's die een afwisseling bieden van Hollandse bedrijvigheid en landschapsrust :
Zo 'k ruimte zoek, 'к vind ruimte voor туп dicht.
En zie rondom de schoonste
schilderyen:
Daar wappert een' het zeiltje aan zynen mast;
Die boomt door stilte, en dryft zo zachtjes heenen.
Daar 't andere zich van zyn vracht ontlast;
Zyn vracht gehaald, gebaggerd uit de veenen:
Hier werpt men 't net, of schiet de schakels uit.
En polst, en jaagt den visch in 't warrend garen.
Of bergt zyn versch gevange waterbuit,
In bonnen en in korven, of in haaren;
Zo dat gezicht, schoon vol verandering,
Myn oog verveelt, ik keer ту na de duinen.
Die uit een reeks van boomen, ah een ring.
Om hoog het wit verheffen van hun kruinen.
'k Zie 't lywaat, dat op 't veld te bleeken leit.
En 't sneeuw gelykt, met helder nat behoozen;
'k Zie regenboog by regenboog verspreit.
Een mengling van robynen en turkoozen.
Wanneer de zon haar guide straalen schiet
Op druppelen, uit scheppers uitgegoten.
En 't keurigst oog hier een gezicht geniet.
Zo schoon ah ooit een stervling heeft genooten.
'k Zie Bloemendaal, dat langs het duin verspreid.
Zich hier en daar vertoond door 't groen der boomen.
'к Zie Albrechts berg voorheen in (Tasch
geleid,...
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Zie 'к verder op, 'к zie Brederodes kruin
Zich heffen met de top van zyn muuraadje.
Uitmuntende in het midden van het duin.
Van deeze kant bedekt door zyn
bosschaadje...
'к Zie in 't verschiet, dicht by het Wykermeer,
De toren van het boomgaardryke
Velzen,
Van ouds beroemd door Gerard, zynen heer ...
Myn oog vermoeid van zoo een verre reis.
Went zich naar huis langs Schoten, in wiens boomen
De wildzang zingt den hemel lof en prys;
De Nachtegaal, van blydschap
ingenomen.
Vermaakt zich hier in 't vrolyk Lenteweer,
Vermaakt den mensch, en voert de ziel naar booven.
Het kropje zwelt van zang, 't gaat op en neer.
En schept een klank die andren doet verdooven.
Kleen vogeltjen, of eer gevlerkte stem.
Dat, draajende de kfonken door uw gorgel.
Nu ryst, dan daalt, en geeft uw toonen klem;
Gy schynt my geen gediert, maar levend orgel.
Onmiddellijk daarop volgt in Vondeliaanse trant de fraaie schildering van
een door de wind bewogen korenveld en van een weide met koeien:
Daar dry ft de wind al ruissende over 't veld.
Dat overdekt met geele korenaaren.
Waar halm by halm door zwaarte neder helt.
My schynt een zee vol zacht bewoge baaren.
Hier groent en lacht een frisse wey и toe.
Daar (Tossen tot den buik in klaver treeden;
Daar glimt in 't veld en loeit de logge кое.
En gaat door 't gras met waggelende schreeden.

s

Ervan overtuigd dat de eenzaamheid hem de ware zielerust kan schenken,
gaat de dichter in de Beatus ille-stemming weer naar huis. Het 'zoet geruis Der
wateren en 't mompelen der bladeren' hadden hem meer verheugd dan welke
genoegens ook. En op zijn wandelingen denkt hij niet aan de luxe van vorstelijke
dranken. Immers:

s
Th. E. C. Keuchenius meent in zijn artikel Pieter Vlaming als natuurdichter (De
Nieuwe Gids 1917, deel II p. 761—65), dat deze landschapschildering de eerste in onze
literatuur is, die die naam inderdaad verdient.

379

Een beekje dat uit duin zo zacht komt lekken.
En zynen loop, door 't vriendelyk groen bekoord.
Vertraagt, geeft my ais ik, vermoeid van 'i wandelen.
My nederleg aan zyn bebloemde boord.
Een frissen dronk.
Via deze Beatus ille-overpeinzing komt hij bij de traditionele afsluiting van
bijna alle landgedichten : de behandeling van de seizoenen. Hier treedt hij de
modelezer weer tegemoet. De jaargetijden tekent hij namelijk als allegorische
figuren : de lente met haar schoot vol frisse bloemen, het hoofd omstrengeld met
rozenkransen en omvlogen van vogels en minnewichtjes; de zomer, het hoofd
omkranst met korenaren en de zeis in de hand; de herfst met vruchten over
laden en bekroond met witte en blauwe druiventrossen en de jachthond aan de
zij ; de winter met bont behangen, met blauwe wangen en een witbeijzelde baard.
Maar ook door deze allegorische beschrijvingen heen heeft hij beeldjes uit de
werkelijkheid gevlochten. In de lente ziet hij 'met lust de kleene leeuwerk vlie
gen, Dan steil om hoog, dan storten in het gras,' en in de zomer maakt hij
graag een avondrit door de heerlijke dreven van de omgeving:
Ну derft nochtans geen vreugd, wanneer men spant
De paarden voor de lichte zomerwagen.
Des avonds, als de zon niet meerder brant:
Dan eens de weg naar Velzen ingeslagen.
En by het duin, met boomgaarden gezoomt.
Door Bloemendaal, het hooge hngs gereden,
Voorby het bosch, daar tussen het geboomt
In 't jeugdig gras de snelle harten treden.
In de herfst gaat hij met zijn windhond op jacht, en deze 'trekt het zeel schier
gansch aan flarden, Ну staat van ver en staroogt op zyn buit, Het Haasje, 't
geen 't in 't graan niet meer kan harden. Maar als een schim langs 't lieflyk
etgroen loopt'. Hij spant dan zijn vinkennetten uit en hangt lijsterbogen van
paardehaar in de bomen.
— Om de lezers van zijn tijd te believen en zijn hofdicht een zekere standing
te geven, heeft Vlaming zich verplicht gevoeld, historische en moraliserende
beschouwingen in te voegen. Zijn lezers hebben deze passages waarschijnlijk
verreweg het belangrijkste van het hele gedicht gevonden, maar men krijgt de
indruk dat de jonge dichter in zijn natuurschilderingen veel meer zichzelf was.
Deze hebben een voor de achttiende eeuw ongewone frisheid en ze zijn ook
niet als louter incidentele versierselen aan het gedicht toegevoegd, maar lopen
door het hele dichtwerk heen.
Vlaming zelf had geen pronkerige tuin en hield blijkbaar ook meer van de
werkelijke natuur. Daarom gaf hij goed geziene natuurbeeldjes van bloemen,
blozende abrikozen tussen het groen, een bloeiend perzikboompje, een steil
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neervallende leeuwerik in het gras, een schichtig wegrennend haasje; daarom
sprak hij ook in de auditieve sfeer van het mompelen der bladeren. Hij gaf
zelfs een klein voorspel van de ruïne-poëzie der romantiek. Maar boven alles
uit gaan zijn fijn geschakeerde landschapjes, waarin de dorpjes in het groen
verscholen liggen en de duinen hun witte kruinen boven het omringende geboomte uitsteken. Hij heeft daarentegen ook natuurbeschrijvingen uit boeken!
De Beatus ille-mijmeringcn en de seizoenpersonificaties heeft hij van bestaande
poëzie of prenten afgeschreven, maar in zijn Vondeliaans-gekleurd landschapje
heeft hij door beknoptheid en natuurlijke zwier zijn voorbeeld Vondel weten te
overtreffen. En moge Luyken als dichter van de natuurstemming groter zijn,
als echt landschapschilder heeft Vlaming hem overtroffen.
Een jaar later bezong Wellekens in zijn hofdicht Endenhout4
een ander
stukje Kennemerland. Dit gedicht op de gelijknamige, eenvoudige buitenplaats
van Jan Muyser, welke aan het einde van de Haarlemmerhout bij de Spanjaardslaan aan de weg naar Hillegom was gelegen, is echter nauwelijks een hofdicht
geworden. Want wanneer Wellekens naar aanleiding van de tuin allerlei historische wetenswaardigheden en weinig boeiende moralisaties heeft gegeven, trekt
hij ervan weg en wandelt hij in de richting van duinen en zee. Maar niet om
er van duin- en zeeromantiek te genieten! Hij neemt de gelegenheid juist te
baat om nog eens uitdrukkelijk uiting te geven aan zijn grote afkeer van wildernissen en woeste zeeën. Deze passages zijn voor de moderne lezer inzoverre
interessant, dat ze een beeld geven van het algemene gevoel dat men in het
begin van de achttiende eeuw voor zee en duinen had:
/Vu moet ik eens aan '< strand de groóte zee

beschouwen.

Wat wichtig onderscheid verschaffen de landsdouwen!
'k Was daar in 't koele Tempe, of kan 't noch schoonder zyn?
Dit schynt de zandzee of noch droeviger woestyn.
Geen boom! geen kruid! geen gras! wie zou hier willen woonen?
Hier zietmen 't ryk des doods naar 't leven zich verloonen;
Ik zie de schimmen zelf, die schichtig
t'allerstond
Verschynen, en zich weer verbergen in den grond.
Doch 't zyn geen geesten: maar geboorne ingeL·nden,
'i Oirspronkelyk geslacht van deeze bolle zanden;
Waar door d'inwoonders, hier naar jagende met vlyt,
Konynevatters zyn genaamt in ouden
tyd...
O Zandvoort! zal ik и benyden of beklaagen?
Dat in dit barre duin slyt zorgloos uwe dagen;
Dat, ver van hoofsche pracht, uw Burgermeesters ziet
Nu in de Visscherspink, dan in het
Rechtsgebiet...

•t Dichtlievende Uitspanningen, ed. cit., p. 73—92.
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У и hoor ik reeds van ver het ruisschen van de boeren;
Dat heesch getoet zou zelf de stoutste ziel vervaaren;
De zee brult, af en aan, met schrikkelyk geluid.
Ai my! wat naar gezicht! ik zie туп oogen uit.
Dit 's zeker cTaardgrens, dit is 't laatste punt der aarde,
'k Heb nimmer iets gehoort dat ту zo zeer vervaarde.
Noch ergens iets gezien dat zo afgryslyk toont.
Hoe! is het volk gerust dat deeze plaats bewoont?
Alleen gerust niet: maar '< kan hen tot vreugd gedyen
Al hobblende in een boot, langs 't dolle meir te glyen.
Deze grauwe, dof loeiende Noordzee was voor Wellekens niet 'mooi', ze was
angstwekkend, ontzettend; zo heel anders dan de kalme blauwe watervlakte die
hij in Italië vaak had gezien en waaraan hij had zitten luisteren naar de bekoorlijkste visserszangen.
De Vechtstreek, die nu nog in de zomer een geheel eigen landschappelijk
karakter draagt met haar afwisseling van zwaar tuinbosschage, boomgaarden,
wateren en frisse weilanden, moet in de achttiende eeuw, toen de lusthoven
vaak aan elkaar grensden, landschappelijk wel een heel bijzonder beeld hebben
vertoond door een wonderlijke afwisseling van vrije en kunstmatige natuur.
Claas Bruin gaf in zijn Speelreis langs de Vechtstroom een korte schets van
deze rijke variatie en Katharina Lescailje tekende in haar Gezang op Doornburg
het harmonische spel vol verhevenheid en rust tussen de stille stroom en de
statige landhuizen.
Toen Bruin op zijn tocht in de speelsloep bij Loenen kwam, riep hij opgetogen
Een schraniTre Teekenaar kan hier
Meer leeren, dan uit schrift en boeken;
Een Schildergeest zyn trek en zwier
Afschetsen op panned en doeken.
Als hy Natuur op 't schoonst' beschouwt.
By 't schitteren der zonnestraalen;
t Zy hy een Akkerveld, of Woud,
Of heerlyk Landschap af wil maaien.
Of in 't verschiet een pragtig Hof;
't Ontbreekt de Kunst hier aan geen stof. s
Katharina Lescailje, die in de tachtiger jaren vaak op het bij Maarssen
aan de Vecht gelegen 'Doornburg' vertoefde, heeft de intieme band tussen
Vecht en buitenhuis in lyrische verzen bezongen voor de eigenaar Willem van
Zon, Domheer van Oud Munster:
5

Afgedrukt achter De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene Gezichten van
Lustplaatsen, Heerenhuysen en Dorpen; Beginnende van Uitrecht en met Muy den besluytende, T'Amsterdam 1719, p. 27.
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De achttiende eeuwse bu'tenpìaatsen

langs de Vecht

O Neèrlandsch Tempe! o Paradys
Der vruchtb're Vecht! die, opgetoogen.
Uw glans ziet met verwonderende oogen

...

Hoe schoon heft gy uw hoofd in 'i licht
Uit awe hemelhooge dennen.
En eiken, van alom te kennen!
Terwyl uw aangenaam gezicht
Alle and1 re weelden kan verwinnen,
Bekoor'lyk smeltende de zinnen.
Hier zit ge, als een vorstin, en prykt.
En spiegelt и aan alle zyën
In uwe hofwaranderyën;
Daar gy Pomone zelf gelykt.
En boschgod Pan и streelt de zinnen.
Met al de veldgoôn en godinnen.
De schoone Vechtstroom, in dien stand.
Met uwen luister ingenoomen.
Kuscht, in het ginds en herwaards stroomen.
Eerbiedig uwe rechtehand.
Gy kunt hem maar van ver belonken.
En echter in zyn kil ontvonken.
Zo gy in 't blinkend kristalyn
Van zynen vloed uw deftig wezen
Bespieg'len kost, wie zou niet vreezen
Dat gy van eige minnepyn,
Gelyk Narcissus zoud verteeren.
En in een enk'le bloem verkeeren? β
In zware barokke rijmen, passend bij de weelde van de lustpaleizen en pronkhoven langs de verrukkelijke stroom, bezong Lukas Rotgans, heer yan 'Cromwyk', tussen Maarssen en Breukelen, in zijn Gezang op Goudestein 7 het Vechtlandschap als volgt:
O Koningin der Stichtsche
Stroomen;
Die met uw' Kristallynen vfoedt
Zoo menig aadlyk Slot begroet.
Bevolkt met schaduwryke
boomen;
O Vecht! gy geeft туп Zangnimf stof.
Nu gy haar oog vergunt ^aanschouwen
Uw Hoven, Boomgaardts, en Landtsdouwen,
β De Mengelpoëzy van Katharyne Lescailje. Eerste deel. Te Amsteldam 1731, p. 243—49.
7
Lukas Rotgans Poèzy, Te Amsteldam 1735 (tweede druk), p. 253—64.
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Om ruim te weiden in uw' lof.
Zy streeft langs uwe waterboorden,
Verzelt met menig lustpaleis.
Waar in de Bouwkunst leeft naar eisch:
O Pronkjuweel van Neê^ndts
oorden!
O tweede Tempe zoo vermaart!
Hoe zal ik best uw' lof ophaalen?
Uw schoonheit doed туп Zanglust dwaalen;
Hier is Natuur met konst gepaart.
Hier komt zich Goudestein vertoonen,
't Vermaak van Amstels Burgerheer ;
Hier daalen zelfs de Goden neer.
En wisselen hun'
Hemeltroonen,
Om u, ô lustryk
Goudestein!
Men ziet uwe Ypen, Beuken, Eiken
Hunne armen aan den Hemel reiken.
Zich spieglende in het Kristalyn.
De vechtnimf, op haar' glazen wagen.
Op uw' bekoorlykheên
belust,
Terwylze uw' boorden streelt, en kust,
Wenscht zelf uw' lof in top te draagen.
Even gezwollen bleef hij, toen hij na een rondgang door de tuinen de toren
van het huis zelf had beklommen en er zijn barokke oog over de omgeving
liet dwalen :
.. .ik spoei ту naar omhoog;
Opdat туп Zangheldin haar oog.
Van deezen rondtgebouden
toaren
Verlustige in de beemden, ryk
Van lym, en klaver, 'k hoor de koejen,
Met opgezwollen uyers loe jen;
Ik zie ze al hupplend, tot een blyk
Van vreugde, naar de Melkmeidt draaven;
En houden voor haar' voeten slant.
Die, met een minnelyke handt.
Haar streelt voor zulke milde gaven.
Wat zie ik akkers ryk van graan;
En halmen opgevult met aaren!
Hier zielmen Ceres veeltydts waaren ...
. . . (fe milde Graangodin
Komt vrolyk door dees beemden
zwieren;
Terwyl de Bouwliên yvrig vieren
Haar Godtheit, dankbaar voor 't gewin,
'k Zie door dees Stichtsche velden jaagen
De snelle Dochter van Latoon . . .
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Hier spiegele ik my in de stroomen;
'k Hoor hoe de Vecht al vlietend ruist,
Terwyl de kiel door 't zilver bruist.
'k Ben van verwondring
opgenomen.
En zie my blindt door 't schoon gezicht;
Myne oogen scheemren voor de strooien.
Wat Stroom kan by den Vechtstroom haaien?
Dat hier de Roomsche Tyber zwigt'.
Maar welk een aangenaam geschater.
Wat zoet en liefelyk gerucht
Vervult de Maarseveensche lucht?
De Nimfen dartlen op het water;
Terwyl de Vechtzwaan, op 't geluidt,
Al juicheruT, tot een vreugdeteken.
Haar hals ten biezen uit komt
steeken...
Eenzelfde classicistische visie had Rotgans op de omgeving van het uitgestrekte Stichtse lustoord 'Heemstede', dat hij bezong in zijn Stichts Landtgezang op Heemstede. 8 Ook hier beklom hij weer een hoogte vanwaar hij de
hele omgeving kon overzien. Maar van de grootse wijdheid, die zo suggestief
spreekt uit de fraaie vogelvluchttekening welke Isaac de Moucheron van buitenplaats en omgeving maakte, schijnt Rotgans zo goed als niets te hebben gezien.
Slechts één regel besteedt hij eraan en daarin spreekt hij dan alleen nog maar
over het groot aantal steden en dorpen dat hij zag. Verder geeft hij een aardrijkskundige uiteenzetting en maakt hij van het Utrechtse polderland een bedrijvig Arcadie, waarin herderinnen en landbouwers ijverig hun werk doen.
Daarna richt hij zich weer tot de Heer Diederik van Veldthuizen, die tenslotte
de ziel van landgoed en omgeving blijft:
Welaan туп zangnimf nu ter huistinne opgestegen;
En laat uw oogen van de hoogte t'aller wegen
Naaukeurig speelen door dit Stichts geweste in 't rondt.
Daar groet de Ryngodin, opborlende uit den grondt.
Dit aadlyk landtpaleis, en al de ridderslolen,
Nabuuren van haar stroom, afkomstig van de Grooten.
De Lekrivier ziet haar afbruisschen L·ngs het veldt.
Tot daar de Vechtstroom door haar waterkruiken zwelt;
De Vechtstroom, die ту кап een hengstebron verstrekken.
En aan haar boorden vaak туп zanglusl op komt wekken.
Daar praalt d'aaloude muur van Utrecht ryk van glans.
De tooren heft de kruin aan 't zwerk en hemeltrans.
Gy stygt wel met uw top omhoog, ô Stichtse toren!
Maar hebt uw luister door uw tempelval verloren.
8 ld. p. 265—78.
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Ik zie een тук getal van steen, en dorpen, 'к hoor
Den landtman schreeuwen dat het klinkt de velden door:
Op AmarilF wil hier het wollig vee geleiden.
En gy, ô knapen, dry ft de koeyen hier ter weiden;
Opdatze tot den buik in weelig kfover gaan.
Zy zullen ons die gunst met uyers vol gelaân
Van vetten melk en room weer rykelyk betaalen.
De veldtmaagdt zal die vrucht met volle maaten haaien;
En met haar handt, gewoon te streden, 'i voedzaam nat
Uit d'uyers perssen, dat het nederstroome in 'i vat.
Daar klooft het kouter d'aarde, en wroet in d'ingewanden.
Door 't jaargety gescherpt, van d'omgelege fanden.
Een ander egt den grondt, en 't aardtryk, glad en zacht,
Ontfangt het weelig zaadt. als 't landtwerk is volbragt.
Dan stookt de bouman 't vuur op Ceres veldtaltaaren.
En offert om gewas, om graan, en korenaaren.
Maar zacht, my η zangnimf, rek uw toonen niet te lang;
Verveel Veldthuizens oor niet langer, uw gezang
Spat reeds de paaien uit. ô Heemstee, hoog verheven!
Roem op den luister door Veldthuizen и gegeven.
Roem op uw beemden vol sieraadt en
vruchtbaarheit;
Waarin natuur met kunst om prys en zege pleit.
Maar 't grootste voorwerp zult gy vinden om te roemen
In dOchting van uw' Heer, aL· gy zyn naam hoort noemen.
O Veldtsieraaden! buigt uw hooge kruinen neer,
Veldthuizen is uw Heer.
Dicht bij Arnhem lag aan de Veluwezoom het oude, beroemde lustoord
'Roozendaal', dat een tijdlang werd bewoond door Johan Baron van Arnhem.
De Roozendaalse lusthoven zijn verschillende malen bezongen. Joan Pluimer
schreef een Gezang op Roozendaalβ
en roemde daarin de buitenplaats als het
boom- en bloemrijk Roozendaal, het proefstuk der Natuur, vol praal en klank
van duizend nachtegalen. Met zijn zoet geruis van zilveren bronnen en kla
terende fonteinen zag hij er een schets des Hemels in en hij voelde er zich in de
Gulden Tijd. De bloemperken, 'juist en net geleid' en 'door de Wiskunst zelfs
gemeeten' zag hij als een regenboog van kleuren, waarin het schitterde van
tulpen, rozen en violen. De verdere hof was versierd met pijn en popel, iep en
es, waarin de vogels zich verheugden als in een hemels paradijs. Het huis lag
tussen watervallen en visvijvers en stak met zijn dak boven een krans van
hoog-opspuitende fonteinen uit.

β De Gedichten van J. Pluimer. t'Amsteldam 1724, p. 42—49.
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Wanneer deze poëet van klaterende fonteinen en kleurige bloemperken op
een gegeven moment, traditiegetrouw, de wijdere omgeving in zijn zang gaat
betrekken, beklimt hij een van de heuvels. Maar hij ziet van daar niet veel meer
dan de vruchtbaarheid van korenvelden en klaverrijke weiden:
Wanneer ik op uw' Bergen sta.
Versierd met duizenden van kruiden.
En oog uw' buur'ge plaatsen na.
Zie ik de Beluw in het Zuiden,
Die oυerυL·ed van graanen geeft.
In 't Noorden zie ik Bosschen praalen.
En Weiden daar het Wild in leeft.
Om ruimer ademtocht te haaien.
De Velden, die vol klaver staan.
Zien lachchende de Melkmeid aan.
Verrassender zijn de landschappen van Johannes d'Outrein in diens Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal. Daarin valt onmiddellijk het contrast
op tussen de beschrijving van de heide die men moet passeren als men van
Arnhem komt, en de weidse schildering van het panoramisch uitzicht dat hij
mocht genieten vanaf plat en koepel van het huis. Voor de ruige natuur had hij
geen waardering:
Kom ik van Aarnhem af, 'к vind' eerst een dorre Heyde,
Daar boom nog bloem en wast; geen Юл етгуке weyde.
Maar Woesteny; daar 't wild gedierte sig onthouwdt.
Dat door den Landman niet besaait word nog gebouwt.
Maar strax daarna geniete ik 't opgepropt vermaken
Van 't Heerlyk
Roosendaal.10
Tot deze vermaken behoorde het wijde uitzicht over de nabije en verre om
geving. Van deze 'gezichten' geeft de dichter een getrouw verslag. Aanvankelijk
schrijft hij als van achter een oriëntatietafel, maar dan verrast hij de lezer met
een schilderachtig, rijk gevarieerd landschap, dat zelfs herinneringen aan Vlamings Kennemerlandse tafereeltjes oproept. Het is alleen kleuriger en daardoor
misschien minder modern:
Wal luisterryk vertoog
Doet zig hier rondsom op! welke eedele gesigten
Den Vorst ook noopten om dit Lusthuis hier te stigten.
Hier sie ik Roosendaal van boven in syn schoont;
Daar weeder Arnhem sig aan myn gesigt vertoont.
En ginder Nimwegen, en Eist ter halver wege.
ie Wegwyser door de Heerlykheid Roosendaal, Ofte, de Roosendaalsche Vermakelykheden. Met een Geestelyk en Zedelyk oog Beschouwt ende in Digtmaat gesteld. Door Johannes d'Outrein, l'Amsterdam, 1713, р. 3.
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Daar Huyssen, Sevener en Kleef ook is gelegen
In 't hangen van den berg: Dogh nader, Westervoort:
De Velpsche Toren naast het uitziende oog bekoort.
Dat tusschen beiden weidt niet dan op paradysen;
En korenvelden, die dan daalen, dan weer rysen,
AL· sig opligtende om van и te syn beschouwt.
Dit weergaloos gesigt ту opgetogen
houwdt.
'< /s niet dan groen en geel en wit, door een gemengelt.
't Word door den silvren Rhyn doorsneden, die sig strengelt.
En kronkelt aL· een Slang, hngs groene boorden heen.
Die steeds syn wateren doet vloejen naa beneên.
Maar wat sie ik daar verre, op eene hoogt gelegen?
Het is den Elterenberg en 't Klooster, dat vlak tegen
Het Kleef sehe over ligt; die al-om loopt in 't oog.
Wat wonder? want een Stad (of Lusthuis) dat om hoog
Is op een berg gebaut, niet kan verborgen
blyven.11

D.

DICHTERS VAN DE WERKELIJKHEID

De herdersdichters verruimden het gefantaseerde landschapsbeeld en gaven
in zeldzame gevallen ook een zekere verdieping aan de ruimtelijke werkelijkheid.
De hofdichtere kwamen, dank zij hun kijklust, soms zelfs tot een panoramische
verruiming van het werkelijke landschap. De hier te bespreken dichters, die
meestal wel belangstelling voor het pastorale landschap hadden, maar toch overwegend op de realiteit waren gericht, gaven aan hun waargenomen, reële landschappen naast een visuele verruiming soms ook een gevoelige verdieping.
Sommige werden aanvankelijk alleen maar gedreven door kijklust en waren
voortdurend op zoek naar telkens andere landschapsimpressies, waaronder zij
bij voorkeur veelbiedende panorama's zochten. Maar in de twintiger en dertiger
jaren van de achttiende eeuw ontwaakte bij de meeste van deze auteurs een
kritische, verlichte geest en gingen zij reflecteren op wat zij lazen of in de
natuur waarnamen. Met hun Rede reflecteerden zij zowel op de idyllische
pastorale als op de landschapswerkelijkheid. Het is nu aan hun pastorale belangstelling en hun reflectie te danken geweest, dat het werkelijke landschap
in deze decennia meer is gaan betekenen voor hun gemoedsleven. Het streven
naar deze harmonie tussen natuur en gevoelsleven, dat reeds een voorlopig
hoogtepunt had bereikt in de poëzie van Luyken, zou nu gaan culmineren in
de lyriek van Poot. Deze dichter zou via zijn pastorale gevoeligheid en zijn
redelijk beheersen van een idyllische belangstelling tot een verdiept natuurgevoel en een tot dan toe ongekend stemmingslandschap komen.

11
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ld. p. 48. Voor de laatste regels: Cfr. Mt. 5, 14.

CLAAS BRUIN
In 1716 liet de Amsterdamse boekhouder-dichter Claas Bruin in zijn stad
een boek verschijnen onder de brede titel: Klee fsehe en
Zuid-Hollandsche
Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan,
in dicht-maat uitgebreid door Claas Bruin, verrykl met aanteekeningen 'van
den Heere L. Smids M. Dr. Dit merkwaardige rijmwerk is een verslag van twee
reisjes, die Bruin met acht Amsterdamse en Haarlemse vrienden in de julimaanden van de jaren 1713 en 1714 in een reiswagen maakte. Literair gezien
heeft het werk weinig waarde, maar het is bijzonder interessant voor wie inzicht
wil krijgen in de achttiende-eeuwse visie op het landschap van de werkelijkheid.
In zijn 'Opdragt' zegt Bruin, met vrome citaten uit Camphuizen en Luyken,
dat de reislust, de zucht om vreemde gewesten te zien een verlustiging is, die
de meeste mensen kan bekoren. Men moet daarbij echter het beklimmen van
akelige steilten, het afdalen in afgrijselijke diepten en het doorkruisen van nare
bossen vol wilde dieren en struikrovers vermijden. Men kan beter met een
deugdlievend gezelschap zijn eigen landstreek doorreizen 'om met een goed
oogmerk en eerbiedig ontzag, den Schepper in zyne schepzelen te bespiegelen
en te verheerlyken, waar in dat aanbiddelyk Opperwezen zichtbaar en heerlyk
uitstraalt'. Om dit te bereiken behoeft men geen buitenlandse reizen te maken,
want het 'gezicht van zon, maan, en sterren, van lucht en wolken, van bosschen
en rivieren, van hoven en paleizen, van planten, bloemen, en kruiden, word
overal gevonden'. Zo voelde Bruin zich op deze tochten als door een paradijs
reizen: 'Nu eens in de Kleefsche bergen en bosschen, dan in onze beemden en
klaverweiden; hier in een vorstelyk Paleis, daar aan de oevers van den RynWaal- Maas- en Vechtstroom, alsins verheugt door duizend aangenaame voorwerpen, die de groóte Schepper van de natuur tot blydschap en verkwikking
voor den mensch heeft geschapen.'
In zijn 'Voor-berigt aan den Leezer' deelt hij mee, dat hij de Engelse Arkadia
van Sidny, de Batavische van Van Heemskerck, de Zaanlandse van Soeteboom,
de Dordtse van L. van den Bosch en de Walcherse van Gargon als voorbeelden
had genomen. 'De oogmerken van deeze Schryvers', zo gaat hij dan door,
'komen meest over een, om de gedachtenis van de oudheid hunnes Vaderlands,
't zy by wyze van geschiedenis-schryving, weder uit haare puinhoopen te doen
verryzen.' En wanneer de taferelen zelf de lezers niet behagen, dan hoopt hij.
dat de historische aantekeningen van Ludolf Smids, die als een schone lijst
de schilderijen versieren, de lezers genoegen doen.
Al komen de reisbeschrijvingen vaak niet boven gewoon gerijmei uit, toch
blijven ze interessant voor de twintigste-eeuwer, die zich op zijn reizen vaak
geconfronteerd ziet met snelheid, tijdschema's en landschappen die slechts voorbijvliegen. Deze achttiende-eeuwse toeristen reisden met paard en wagen, rustten
op vaste pleisterplaatsen en overnachtten waar voor hen de avond viel. Claas
Bruin was op reis gegaan om zoveel mogelijk te zien, en omdat hij over alles
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wat hij zag uitgelaten enthousiast was, werd het hele verslag een lang aaneenschakeling van uitbundige erupties van bewondering over de verrukkelijke
gezichten die zijn ogen telkens mochten waarnemen. Romantische mijmering
over een landschap, lustoord, ruïne of panorama was hem in deze Arkadia's
nog vreemd. Hij was tevreden, wanneer het gezicht was voldaan. Daarom schoof
hij, in gespannen verwachting van steeds nieuwe gezichtsindrukken, op zijn
wagen van links naar rechts. Voortdurend zag hij uit naar andere landgezichten,
veldgezichten en schoongezicAien.
Alles wat in de natuur in direct verband stond met de menselijke activiteit
of wat voor Bruins oog verrassend nieuw was, genoot zijn volle aandacht:
vruchtbare weiden en akkers, lusthoven met geschoren hagen en fraai aangelegde tuinen stonden voor hem in het teken van menselijke vlijt en kunstzinnigheid; panorama's in een heuvelachtige streek veroverden het hart van
de Amsterdamse boekhouder, die alleen het vlakke land kende. Uitzonderlijk
fraaie natuurtaferelen en nieuwe landschapstypen vergeleek hij onmiddellijk
met de bekende schoonheden aan de Vecht of het Spaarne, waar de natuur in
dezelfde materiële en culturele welstand deelde als de bewoners. Zodra een
landschap niet vruchtbaar, blij of aangenaam was, zag hij er een bedreiging
in van de menselijke veiligheid en gunde hij het geen goed woord. Daarom treft
men in dit werk bijna alleen verheerlijkte, bejubelde landschappen aan.
In deze Arkadia's wekte hij voortdurend zichzelf en zijn reisgenoten op, nu
eens dit, dan weer dat te bewonderen en te bezingen. Maar met al dat enthousiasme kwam hij nergens tot een poëzie, die de natuur zelf uit haar stilte liet
spreken. Wat er aan poëzie in de natuur schuilde, verdreef hij door zijn vaak
zielloze opsommingen van allerlei natuurverschijnselen, die omwille van de
zachtvloeiendheid en het rijm telkens volgens een vast schema achter elkaar
werden geplaatst.
In zijn Kleefse Arkadia beschreef Bruin een veertiendaagse reis, waarop hij
met zijn vrienden Nijmegen, Kleef, Het Loo, het Velpse Roozendaal, Utrecht,
Woerden, Leiden, Scheveningen en Haarlem bezocht.
Vanuit Amsterdam reisde hij door de Amsterdamse lustwarande, 'het ruime
Meir van Diemen, Weleer een waterplas, daar elk met zeil en riemen Laveeren
kon, maar nu een schoon en vruchtbaar land. Met Hofwaranden, naar de kunst,
met vlyt beplant'. ' Bij Loenen kwam hij in het Hollands Tempe, waar 'een
hemel van gezichten in 't verschiet' zich opendeed. 2 In die heerlijke Vechtpaleizen wist hij de rijke Amsterdammers als vorsten wonen, onder wie Christiaan van Hoek op zijn lustplaats 'Ouderhoek' een ereplaats innam. Bij Nieuwersluis betrad hij Stichtse grond. Toen reed hij een tijdlang langs de Vecht,
waarna hij van de rivier afboog in de richting van Zeist. Het hoger gelegen
1

Gaas Bruin: Kleefsehe en Zuid-Hollandsche Arkadia, Tweede druk, T'Amsterdam 1730,
p. 4.
í ld. p. 5.
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land daar zag er voor Bruins oog zo vruchtbaar uit, dat hij zijn vrienden aanspoorde, met hem de lof van dit landschap te zingen. Esthetische en utilitaire
overwegingen wisselden elkaar per versregel af:
Zing dan met my den lof van deze schoone strecken:
Hier groeit het voedzaam graan, daar niets aan schynt te ontbreeken:
Daar bloeit de boekweit, wit ah sneeuw, op 't ruime veld:
Ginds ziet men hoe de peul allengs tot rypheid zwelt
In schaduw van de linde en breede beukeboomen.
Goed voedzel voor matroos op woeste en zilte stroomen:
d'Aardaker, schoon van bloem, ryst met den koornhalm uit.
Een lekk're wintervrucht die ons verstrekt voor fruit. 3
De volgende morgen genoot hij tussen Zeist en Wijk bij Duurstede van een
heerlijk landgezicht met aangename velden vol bloeiend vlas en wiegend koren.
Hij was blij, met een onbevreesd hart de lof van die streek te kunnen uitzingen. 4 In de ruïne van het slot van Wijk bij Duurstede huisde voor hem geen
romantiek: de tijd van de ruïne-poëzie was nog niet aangebroken. Daarom
vermaakten hij en zijn vrienden zich met een echo-spelletje, waarna ze een
stukje vaderlandse geschiedenis ophaalden. Daarop staken ze de Rijn over en
kwamen door de Betuwe op de Waaldijk, waar Bruin weer uitbundig het fraaie
uitzicht over het vruchtbare land bezong:
O welk een schoon gezicht verschaft ons deeze hoogte!
Ai ziet eens over Waal aan uwe rechterhand
De schoone Betuw in, dat vee en vruchtryk land.
Nu aan uw stinker, door dat bos van appelboomen.
Zo dicht, dat nauwelyks de zon daar door kan koomen.
Hoe gloeit de kars gelyk een blinkende robyn.
O Schilderkonstenaar! uw werk is waan en schyn.
Schoon 't dikwïls boven 't goud in waarde word verheeven.
By dit schakeersel van den Schepper zelfs geweeven.δ
Bij het fort Knodsenburg, even ten westen van Lent, namen ze de gierpont
voor Nijmegen, waar hen de volgende dag de Belvédère wachtte:
Nu eens deez' lorentrans beklommen met behagen.
Wat dunkt u, mag deez' plaats met recht den naam niet draagen
Van Schoongezicht? hier word het keurig oog niet moê:
Hoe lacht deez' landstreek ons met al haar schoonheid toe?
O Belvideere! ô schat van veel veranderingen!
Het lust ons tot uw' roem eens vrolyk op te zingen. β
s
4
J
β

ld.
ld.
ld.
ld.

p.
p.
p.
p.

11.
13.
17—18.
22.
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Daarop volgde een Gezang, op de gezichten van het Belvideere te Nieuwmegen. De beginstrofen ervan vertonen hier en daar de traditionele panoramaHoe praalt dit schoon gezicht om hoog.
Van het gebergte voor ons oog?
Daar van boven.
Woud en hoven,
Streelen 't aangenaam gezicht,
Wyl ons de zon met glans verlicht.
's Hertogenbos men ginder ziet.
Ook Graaf en Wezel in 't verschiet.
Dat haar wallen.
Nooit vervallen.
Maar steeds blyven in hun stand.
Elk als een voormuur van ons Land.

7

De volgende dag kwamen ze over de Hoenderberg en Kranenburg op de weg
naar Goch, maar deze was zo slecht, dat ze gedwongen werden een stuk te
wandelen. Tegen de avond bereikten ze de Vreugdenberg, vanwaar ze, over
heuvels en dalen, Kleef in de glans van de avondzon zagen liggen. Bruin
toonde zich niet erg gevoelig voor de avondstemming, want hij sprak reeds
zijn verlangen uit naar de volgende morgen, waarin hij bij daglicht de stad
góéd zou kunnen zien:
O avondzon! die met uw flikkerende straalen
Deez' fondstreek overschynt, en heuvelen en dalen.
Door weerglans van uw licht, in eenen gouden gloed
Herschept, hoe lieffelyk verkwikt gy ons gemoed.
Wat wond'ren zien wy hier, wat hoogtens, wat bosschagie?
Dit is de Vreugdenberg, vermaart door zyn phntagie:
Wat vind verwondering hier niet al keur en stof?
Daar ryst het Vorst'lyk Kleef met haar geplentert hof,
't Geen met den zonnestraal ons heerlyk blinkt in de oogen,
Wy hoopen als de nacht voorby is en vervloogen,
Vw schoonheid van naarby te zien in 't morgenlicht.
O! hoe verlangt туп hert, naar 't lief'lyk schoongezicht. 8
Die dag besteedden ze aan het
anderingen' geboden, en Bruin, dol
Gezang, op de gezichten over den
minder panoramische overdrijving
volgt :
τ ld. p. 23.
β ld. p. 29—30.
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'oogvermaak', hun door zoveel 'veld-verop panorama's, zong op de hoge berg zijn
Hof van den Stadhouder van Kleef. Met
dan in zijn Nijmeegse lied begon hij als

Wie word niet opgetoogen
¡η dit Lustpaleis?
Waar in onze oogen,
Vrolyk reis op reis.
Verlustigt worden door 't gezicht.
Van veel veranderingen, daar de zorg voor

zwigt.

Van deeze bergbosschagie
Zien wy naar oeneen,
Een
veldphntagie.
Over d'akkers heen,
Terwyl de zon steeds in 't verschiet.
Zich spiegelt in den Rhynstroom dien vermaarden

vliet.

'k Zie 't Hof van Kleef hier praalen.
Met zyn wit arduin.
En uit de dalen
Eene hooge kruin
Verryzen, ah een' toorentrans,
't Is de Eltenberg geleegen, dicht by Schenkenschans.

*

Op weg naar het nabijgelegen Kleefse Berg en Dal werd het enthousiasme
Bruin weer te machtig:
O bergbosschagie! hoe verrukt gy ons gezicht!
Waar voor de schoonheid van de vhkke velden zwigt.
Dit 's kleen Italien, een schets van 't groot Florenssen,
De schoonste landstreek die de Ridder Hoofd kon wenssen.
Ai ziet, hier lacht een beemd, daar 't dichte woud и toe.
Wat oog word in het zien van zo veel wond?ren moe? 1 0
Het is opvallend, dat de classicistische Bruin bij het zien van dit landschap,
dacht aan Klein-Italië, dat de na-romanticus Klein-Zwitserland zou n o e m e n . , 1
Tot afscheid beklommen ze toen de hoge Kleefse Berg, en alsof Bruin niet
genoeg kon krijgen van al die heerlijke panorama's, riep hij, als een schilder
met het penseel in de hand, uit:
Hier ziet gy 't hooge Kleef, als een Vorstin verheeven
Op heuvelen, omheint met sckoone
wandeldreeven:
Ginds blinkt den zilv'ren Rhyn, en stroomt met zyn gety',
Gelyk een slang door 't land, en Emmerik
voorby.
β ld. p. 32.
10 ld. p. 34.
H Jan Baptist Houwaert had zijn buitenplaats in een 'dal eensdeels kleyn Venegien
ghenaemt... tusschen Sonien en Scharenbeke' bij Brussel. Zie: J. B. Houwaert, Pegásides
Pleyn, Rotterdam 1614, p. 8—15; Houwardus, Paraenesis politica, Leeuwarden 1614, p. 12
e.v. (Besproken door P. A. F. van Veen, De Soeticheydt des Buytenlevens, vergheselschapt
met de Bouchen, diss. Leiden 1960, p. 12).
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Wat eist het oog noch meer, wat schynt ons noch te ontbreeken?
O schilderkonstenaar! ai, zoek geen vreemde strecken.
Vergaap и niet aan 't Roomsche, en 't pragtig Franse Hof,
Blyf in dit Tempe, hier, hier vind gy туке stof.
12
Om 't schoonste landschap, naar gedachten af te maaien.
Het volgende reisdoel was Het Loo, welk lustoord ze in enkele dagen be
reikten via Emmerik, Elten, 's-Heerenberg, Doetinchem, Zutphen, Deventer en
Twello. Daar genoten ze reeds in de avond van aankomst van het lustpaleis
met doolhoven, lanen, fonteinen en 'hoogtens net geschikt'. Bruin zong er zijn
Gezang, op de gezichten van 't Loo en prees daarin alles, wat door kunst en
natuur in watersprongen, cascaden en netgeschoren groen tot stand was ge
komen. 13
Toen Bruin de volgende morgen met een dichterlijk oog de zon 'langs 't
blaauw lazuur, gelyk een held're diamant' zag rijzen, stapte hij weer met zijn
vrienden op de wagen om bij Arnhem de lustoorden Roozendaal en Klarenbeek te gaan bezoeken. Rijdend over de ruige Veluwe, waar voor Bruins oog
niets te bewonderen viel, hield hij op de stotende wagen een algemene be
schouwing over Gods Wijsheid, die de natuur van ieder gewest zo geheel ver
schillend had geschapen. Om dit te illustreren fantaseerde hij een verzamellandschap in de geest van Vondel en Du Bartas:
Nu eens gezongen, hoe verscheiden elk gewest
Geschikt is door 't beleid van 't eeuwig Opperweezen,
Wiens wysheid, eeuwig moet gelooft zyn en gepreezen:
Nu ziet men dalen, dan weer bergen, hoog van kruin;
Ginds steekt een groot Paleis, gebouwt van wit arduin.
Het hoofd door 't hoog geboomte, en doet in schaduw rusten
Zyn' Heer, door jagt vermoeit: daar kan men zich verlusten
In 't open veld, 't geen dicht met koren is bezaait.
Waar van de bouwman reeds in hoop de vruchten maait:
Daar praalt een bloemperk met veel starren, ah een hemel
Van duizend kleuren, die met aangenaam geweemel
Het hert verheugen, en in 't aanschyn van de zon,
Den glans braveeren van 't gewaad van Salomon :
Hier ruist een beek: daar klinkt met lieffelyk geschater.
De weergalm van gezang en speeltuig over 't water:
Hier leeft men by 't gewoel in een verheeven Stad,
Die eene waereld in zyn' omkring heeft bevat;

12 Kleefsche en ZuidHoll. Arkadia, ed. cit., p. 36.
13 Id. p. 56—58.
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Gezicht op Het kasteel van Kleef en de EIterberg

Dus is deeze aarde vol verandering geschapen.
Ten dienst van mensch en vee, die hier hun voedzel raapen
Naar ieders stand en staat. O wysheid! daar 't vernuft
Des stervelings, in zyn bespiegeling voor suft.
Maar toen ontwaakte hij plotseling uit zijn vrome fantasieën en vond hij
zich terug in de werkelijkheid van een barre wildernis, waarin de voerman
bovendien verdwaald bleek te zijn. Bruin liet toen heel wat minder vleiende
woorden over de Veluwe horen dan de Deventenaar Jan van der Veen zeventig
jaar te voren op de wallen van zijn stad had laten klinken:
Maar hoe: waar dooien wy op akelige weegen?
Zou 't woeste Libia hier ook wel zyn geleegen?
Wat woesteny is dit? is 't Sin, of Barseba?
Of Maons wildernis, of Parans wederga?
Of heeft men 't vlugtig stof der Zandzee hier te vreezen?
O neen, туп angst verdwynt, het zal de Veluw weezen.
Die met zyn bergen van het een, aan 't ander end.
Geen andere schuilpfoats dan van makke schapen kent;
Die hier hun voedzel van de schraale weiden haaien.
En schuwe haazen, die langs deeze heuv'len dwaalen,
Gelyk Jan Edel doet, die hier den weg niet weet.
Wat raad, in dit gewest is spys noch drank gereed
Om 't hert te sterken en de drooge keel te haven.14
Geheel anders werd het voor hem, toen hij vanaf een hoge berg het wijde
landschap met Arnhem, de Rijn en Roozendaal voor zich zag liggen. Toen be
zong hij in een Gezang, op 't gezicht van een' Berg, dicht by Roozendaal vol
dankbaarheid het panorama, dat zich daar voor zijn ogen ontrolde:
Wie zag ooit schooner veldgezicht.
Als op deez' berg van boven?
Waar voor een vhkke hndstreek zwigt,
Hoe ryk van woud en hoven.
Ai ziet, langs deeze groene dreef.
Vertoont zich d'Eltenberg en Kleef.
O lommerryk geweste!
Waar in de kronkelende Rhyn,
Steeds draait met vloejend
kristallyn.
En stroomt langs Arnhems veste.
Ziet daar het heerlyk Roozendaal,
Met bossen en prieelen.
Die door haar sprongen, pracht en praal,
't Gezicht nooit kan verveelen.
ι* ld. p. 59—60.
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O schat van schoonheid! door natuur
En konst bewerkt, ter goeder uur
Komt gy ons nu ontmoeten,
Wy hoopen и eer de avondzon
Gedaalt is in der vloeden bron.
Met zangen te begroeten.
Gelyk 't bekoorlyk
Lentsaizoen,
Na storm en onweêrvlaagen.
Met geur en hertverkwik'lyk
groen.
Elks zinnen kan behaagen.
Zo gaat het ons in dit onthaal:
Wy, die op bergen, dor en schraal.
En zandige woestynen
Verdwaalden, door onkunde onwys.
Zien ons nu in dit Paradys,
Van 't zonnelicht
beschynen.ls
In twee zangen op de gezichten van Roozendaal en van Klarenbeek prees
Bruin deze lustoorden boven de buitens aan het Spaarne en de Vecht. Daarna
zette hij zijn reis weer voort. Over een slechte weg ging het door regen en
mist naar Wageningen, en vandaar over de Rhenense berg, Rhenen en Zeist
naar Utrecht, waar Bruin een historische uitweiding over de bisschopsstad ten
beste gaf. De volgende dag werden de paarden weer ingespannen en reisde men
langs het prachtige 'Heemstede' met zijn net geschoren lanen, fonteinen en
verrukkelijke sterrebossen naar Woerden. Daar rook Bruin weer de vaderlandse
lucht en meende hij de schone veldgezichten en vruchtbare akkers van zijn
vlakke land evenzeer te mogen prijzen als de Kleefse bergen. 1 β
Voorbij Woerden bewonderde hij de in het groen verscholen landhuizen
langs de Oude Rijn en het vredige stadje Alphen:
Daar zien wy d'ouden Rhyn, die met zyn zilv're vloeden
Dit schoon gewest doorsnyd, en langs paleizen stroomt:
Die hunne geveh uit het dicht en hoog geboomt'
Te naauwer nood doen zien, maar 't hoofd steeds onderhaalen
Voor 't groejend lommer, door geen snoeimes te bepaalen.
Wat heerlyk dorp vertoont zich hier vol lustprieelen,
't Geen 't oog verheugt en 't hert kan met verwondring streelen?
't ls Alphen, wydberoemd voor hem die 't fond bemind.
En zyn genoegen in het buitenleeven vind:
Gewis, Arkadia is op deez' plaats verreezen.
Gelukkig is hy, die zyn zorgen kan geneezen.
is ld. p. 61—62.
ie ld. p. 81.
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Ontstaan door 'ί stadgewoel, in dit vermaak'lyk oord.
O schoone landstreek! die de droefheid zelf bekoort.
O veldgezichten!
ô paleizen! hooge linden!
Is dit geen Parodys, zo is 'er geen te vinden?
Myn vrienden, 't valt my zwaar te scheiden van deez' vreugd,
Geduurig word het hert door nieuw vermaak
verheugt:
Nu streelt een klaverbeemd ons oog, dan dichte
boomen.17
Na een kort bezoek aan Leiden volgden zij de mooie weg langs de trekvaart
met Voorburg en 'Hofwijck' en kwamen 's avonds in Den Haag aan.
In de morgen van de voorlaatste dag reden ze over de 'schoone straatweg!
met een dubb'le ry van boomen, Aan welkers einde zich den tooren in 't verschiet Van 't zeedorp klaar vertoont' 1 8 naar Scheveningen met zijn strand.
Daar verklaarde Bruin, de Hagenaars te benijden om de nabijheid van zee,
bos en duin, die hij nog altijd verkoos boven alles wat Vecht en Spaarne boden.
Aangenomen dat deze voorkeur niet louter pour le besoin de la cause is uitgesproken, dan hebben bij deze keuze toch geheel andere motieven voorgezeten
dan een twintigste-eeuwer in eerste instantie zou vermoeden. Immers het zeestrand en de duinen waren evenmin als de Veluwe in de achttiende eeuw als
recreatiegebied ontdekt. De Veluwe lag te ver weg voor de gebrekkige communicatiemiddelen, en wat zou men bovendien in die woeste streken zonder
enig comfort zijn gaan zoeken? En wat kon de vaak woeste, onmenselijke
Noordzee bieden in vergelijking met de veel vriendelijker natuur rondom de
steden, die zelf nog niet overbevolkt waren en het landelijk karakter nog voor
een groot deel hadden behouden? Vrijheid, rust en ruimte behoefde men in die
tijd niet aan de zee, op de heide of in de bossen te gaan zoeken. Die vond men
overal! Daarom heeft Bruin aan het strand geen recreatie gezocht, die ook maar
op enigerlei wijze vergeleken kan worden met de moderne strandgenoegens. Heel
nuchter schreef hij over de aankomst: 'Wy zyn aan zee: nu eens deez' Zandberg afgereden En op het ruime strand wat heen en weer getreden.' ^ Verder
hield hij er een moralisatie over dat 'onuitoogbaar vak', over 'die Hoofdstof,
die duizenden had verrijkt of verslonden, en die een spiegel voor de menselijke
driften was. Toen hij zich op deze manier meer verstandelijk dan visueel met
de zee had bezig gehouden, volgde nog een culinair praatje over het zeebanket
dat ze opleverde. Blijkbaar was hij blij, er weer afscheid van te kunnen nemen
om iets anders te gaan bekijken, dat hem meer beviel:
Wel aan, nu weder voort. Vaart wel gezwinde baaren,
Wy wenssen hun geluk op reis, die и bevaaren.
Nu treden wy als met een' stap, van duin in 't woud:
Geen schooner wisseling heeft ooit myn oog beschouwt,
17 ld. p. 82—83.
18 ld. p. 88—89.
19 ld. p. 89.
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't Is of we uit Groenland, in een oogenblik, verreizen
Naar Tusculum, met al haar marm're
lustpaleizen.
Dal tuigt deez' schoone Plaats, vereeuwigt door den naam
Van zynen bouwheer, noit bezoedelt met een blaam
Van trotsheid, eigenbaat, en andere
gebreken,...
t Is Zorgvliet, daar Heer Cats zyn schoone
maatgezangen.
Dat doorgeleerd juweel vol stigting pit en zout.
Voltooide...
Noch eens, 't is Zorgvliet, 't welk hy met eigen hand
Gegraaven heeft uit duin, ja uit het dorre zand
Een lusthof heeft herschept, indien ik zo mag spreeken.
Het beste dat ik weet in deez' beroemde strecken:
Ziet daar de Oranjerie, zo schoon van vrucht en pragt.
Als immer 't westen naar het noorden overbrugt :
Wien zou deeze eenzaamheid mishaagen en verveelen?
O lommerbosch! ô sprong! δ doolhof vol prieelen!
Ik word vervoert door uw bekoorlykheid. Wel aan
Myn Reisgenooten, hier, hier moet een zang op staan. 2 0
Na een Gezang, op de gezichten van Zorgvliet reden ze langs de lustplaats
Klingendaal 'met haar verheeven muuren Van netgeschoren groen' en daarna
door het vlakke veld met veerijke weilanden en vruchtbare akkers naar Valken
burg, waar ze de laatste nacht van hun reis doorbrachten.
De volgende morgen toonde de praktische Bruin zich zo blij met zijn be
kende vlakke, vette land, dat hij in zijn Gezang, op de gezichten van Valkenburg
Laat zich Kleef vermaaklyk
noemen.
En op hooge bergen roemen,
Met haar bosschen wyd vermaart:
Valkenburg zo schoon gelegen.
Met haar vhkke
wandelwegen.
Is niet minder lovens waard.
Weg, met dorre en schrale heiden,
Deez' begr aasde en vette weiden,
Geeven ons de beste vrucht.
Niet voor eens, maar alle dagen:
Vrucht, die ieder kan behagen.
Daar zelfs oost en west om zucht. 2 1
Na deze zoveelste verloochening van alles wat hij enkele dagen tevoren in
het Kleefse land zo mooi had gevonden, reisde hij naar Haarlem, waar hij
20 ld. p. 90—92.
21 ld. p. 10O—01.
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afscheid nam van zijn Haarlemse vrienden. Onder het zingen van een slotzang
keerde hij toen met zijn Amsterdammers over Halfweg naar de hoofdstad terug.
Bruins Zuid-Hollandsche Arkadia, die een soortgelijk berijmd verslag is van
een reis langs Utrecht, Doesburg, Dieren, Buren, Gorinchem en door het Zuidhollandse waterland, verschilt in wezen niet van zijn eerste Arkadia. Ook daarin
is het eigenlijk koekoek één zang over steeds wisselende, verrukkelijke landgezichten.
Anders van opbouw en verschillend van geest is Bruins Noord-HoUandsche
Arkadia van 1732. Dit is een verslag van een negendaagse reis die hij met drie
vrienden door Noord-Holland maakte. Daarin is niet meer de gemoedelijke
keuvelaar van zestien jaar geleden aan het woord, die onmiddellijk na een
ontboezeming over de natuur van zijn kopje koffie genoot of zijn holle maag
kon verzadigen aan haring, speetaal of spekstruif. Op de wagen zijn nu voortdurend de vier vrienden Waarmond, Goedaard, Weetlust en Zedenlust aan het
woord in moraliserende samenspraken.
De natuurbeschouwing is in deze Arkadia deels classicistisch-verheerlijkend
evenals in de vroegere reisverslagen, maar deels ook filosofischer, kritischer
en fijner van observatie dan in zijn vorige.
Het classicisme spreekt uit allerlei idealiseringen: het zomerweer is aangenaam en luchtig, de morgenstond fris en lief, gladde stammen van een lindenlaan zijn zuilen en hun groen is 'gelyk een kleed van groen fluweel geschoren'.
Het spreekt eveneens uit de traditionele verzamellandschappen, waarin de
veelheid en verscheidenheid der gezichten het sterkst geaccentueerd worden. Zo
raakte Bruin bij Bergen verrukt over een zomerlandschap, dat hij in een aaneenschakeling van landschapsverschijnselen beschreef:
ô Schakel van verandring der gezichten!
Hoe streelt ge ons hert en doet de droefheid zwichten!
Hier rijst het duin; daar bloeit het akkerveld.
Welks koren-air allengs tot rypheid zwelt.
En vormt een zee van groene en geele golven;
Ginds wordt het land gespit, en opgedolven;
Daar weer bezaait; hier duikt een hut van riet;
Daar zien we een slot verflaauwen in 't verschiet.
Wier spitsen door het lommer heene dringen
Van 't dichte bosch. 2 2
Dezelfde veelheid en afwisseling nam hij waar bij Overveen, op de overgang
van veld naar duin:
. i n . »
ι
n »
. . . ginds blinkt eene lynwaatbleek;
Daar 't blanke duin; hier zien we een veldplantagie
Van els en eik; wal verder een bosschagie
22 Cl. Bruins Noordholhndsche Arkadia, T'Amsteldam 1732, p. 371—72.
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Van lindeloof, 't geen keurlyk riekt en bloeit.
Daar, hoe op 't veld het gras en Ша ет groeit.
Waar zich 't vee verzaad met lekkre beeten. 2 3
Dat hij echter ook een geserreerde beschrijving kon geven, blijkt uit een fijn
schetsje in zijn Lof van de Beemster:
Hoe verruklyk zyn uw weiden.
Hier door klaver onderscheiden.
Ginds met vruchtbaar gras begroeit.
Daar het teerig vee in loeit;
Hier omheinigt met bosschagie
Van een esch- of eikplantagie.
Die zich opdoet in 't verschiet,
't Geen men elders weinig ziet. 2 4
Filosofisch, abstract en stichtelijk werd Bruins natuurbeschouwing vooral in
een aantal zangen, waarin hij verschillende algemene natuurverschijnselen onder
wierp aan een objectieve bespiegeling, die hij telkens liet volgen door een
vrome confrontatie van die verschijnselen met hun Schepper, het Opperwezen.
Dit deed hij in drie zangen op het beschouwen van de Zon, van Maan en Sterren,
en van een Zomerregen, 25 vervolgens in een aantal zangen op de betekenis
van Donder en Bliksem, op het Nut van de Zee en de Zeevaart, op het Licht
en op de heerlijkheid van het eenvoudige Buitenleven. 2 6 In deze laatste zang
prees hij het leven op het land als een bevrijding van kerk- en s taatsgeschillen:
Hier leef ik vry en onbenyd;
Hier kan my niets verveelen.
't Gebloemt' strekt my ten voettapyt.
't Geboomt' voor tafereelen.
't Gezang van 't vlugtig pluimgediert'
Voor lieflyk snaargeluid.
Dat vrolyk om my heene zwiert.
En Zo&t de blydschap uit.
'k Beschouw hier niets dan wondren
Van boven en van andren.
Die met my 's Almagts roem en lof
Verbreiden, elk om prys,
ô Buitenleeven, zalig hof!
ô Schets van 't Parody s ! 2 7
23 ld. p. 455.
24 ld. p. 156.
25 ld. p. 18—19; 50—51; 6 3 - 6 4 .
2β ld. p. 226—27; 356—57; 392—93; 436—37.
эт ld. p. 240.
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Uit deze Arkadia blijkt, dat Bruins vroomheid zich nog had verdiept en dat
zijn geest kritischer was geworden. De Nederlandse klassieke schrijvers, die op
het voorbeeld der Ouden in de natuur alles idealiseerden en blindelings verheerlijkten, lagen al weer verder van hem af, en hij leefde in de dertiger jaren
temidden van de opkomende Spectatoren, die alles met een kritischer en nuchterder oog beschouwden.
Toen Weetlust dan ook meende, dat het in de Beemster aangenaam wonen
moest zijn bij beemden en bosschages, waar het groen in het lenteseizoen steeds
de ziel verkwikte, liet Bruin Zedenlust opmerken, dat reizigers het leven van
dorpelingen altijd 'van de schoonste zyde' zien:
Wat anders is 't nieuwsgierige beschouwen:
Wat anders is 't een vast verblyf te bouwen.
De waan maakt door 't vooroordeel ons verblind.
ÂW wat daar blinkt is juist geen goud, туп vrind:
Want mogelyk zoud gy in weinig dagen
U van de keur der buitenlucht beklaagen,
м
Wyl aUes hier zyn onvolmaaktheid heeft.
Goedaard meende daaraan te mogen toevoegen:
Byzonder ah men 't strengst' saizoen beleeft.
Daar hagel, sneeuw, en vorst en storm de hoven.
En akker, bosch, en veld en beemd berooven
Van 't blyde groen, hun edebte çieraad;
AL· d'avondstond den dag te boven gaat
In duurzaamheid, wanneer men leeft in 't donker.
Of zich behelpt by 't flaauwe kaarsgeflonker;
AL· 't zonnelicht zich met een floers bedekt,
Terwyl de koude elk naar de veenzon trekt.
ô Weetlust! zou и dus het buitenleeven
't Genoegen, 't geen ge 'er nu in schept, wel geeven?
'к Geloof het wierd dan hag by и geschat. 2 β
Arcadische herders treft men bij Bruin niet aan, wel zwetende en zagende
werklieden. De sociale belangstelling die hieruit spreekt, vindt men ook terug
in een paar gezangen op de maatschappij, die hij schreef onder de titels Op het
gebruik en misbruik der menschelyke Maatschappy en Tot Lof der Vriendschap.
In het eerste lied bespeurt men Bruins waardering voor de armen, als hij
zegt, dat wie met hen wil verkeren, hoog staat aangeschreven bij de Oppermajesteit; in het tweede lied noemt hij de vriendschap het zout van het leven
en de zuil van de Maatschappij. 3 0
se ld. p. 153.
2» ld. p. 153.
30 ld. p. 112; 126.
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Bruin durfde zelfs een milde spot met de klassieke wereld te laten horen.
Hij liet namelijk Goedaard op de wagen, tussen Edam en Purmerend, een
Vergiliaanse beschrijving van een zonsopgang ten beste geven, waarop hij een
kleine discussie liet ontstaan tussen Weetlust en Goedaard. De laatste had zijn
dichterlijk gemoed als volgt gelucht:
De dageraad begroet ons met een lagch,
Beloovende een' bekoorelyken dag;
Ну schud zyn pruyk, en stort een regen neder
Van paerelen in 't lieve lenteweder.
Veel schooner dan de Gangische oestervrucht;
Ну baant voor af de wegen van de lucht.
Ну doet allengs de nevelen verdtvynen,
Op dat de zon mag op haar renbaan schynen.
Om de aarde te verkwikken, na veel leeds
31
Des naaren nachts vol schrik.
Weetlust merkte toen ondeugend op: 'Dat 's recht Poëets; Dus plag weleer
Virgilius te zingen.' Goedaard had Weetlusts bedoeling goed begrepen en
repliceerde: 'hoe weinig kunt ge uw' boertende aart bedwingen, ô Weetlust!
heb ik zulks aan u verdiend?', waarop Weetlust de vriendschap wist te redden
met: 'Dit is geen boert, myn allerwaardste vriend, Maar louter ernst, ik stel 't
aan Waarmonds oordeel.'
Bruin heeft in zijn natuurbeschrijvingen niet veel aan de Klassieken ontleend.
In plaats van boeken-landschappen na te schrijven heeft hij steeds zelf-waargenomen of gedeeltelijk-gefantaseerde landschappen gegeven. En juist doordat
hij zichzelf confronteerde met de natuur, kwam hij tot de ontdekking, dat de
mens door eenzelfde landschapstype niet steeds werd bevredigd, maar om afwisseling vroeg. Dit verlangen had hij reeds overvloedig uitgedrukt in zijn eerste
Arkadia's, waarin hij telkens uitzag naar veranderingen.
In zijn zucht naar variatie verlangde hij soms zelfs naar de minder schone
natuur. Reeds in zijn Zuid-Hollandse Arkadia had hij eens gezegd, te walgen
van het voortdurend aanschouwen van fraaie natuurgehelen. Deze bekentenis
deed hij in zijn Gezang, op het vervallen kasteel te Wyk te Duurstede:
De schoonste pracht der hoven.
Net naar de konst gebouwt.
Moet door den lyd verdooven,
Indien men 't steeds beschouwt.
Natuur walgt van die dingen.
Die altyd voor haar staan,
Zy mint veranderingen,
Hoe siegt en ongedaan.
31 ld. p. 54.
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yVu zal een woud haar streelen.
Dan bergen hoog van kruin:
Hier schoone
lustpriëelen.
Daar weder zee en duin:
Nu brokken van gestichten,
Aan <Γoudheid toegewyd.
Die eintTlyk moeten zwigten.
32
Voor 't woeden van de tyd.
In zijn N oord-H ollandsche Arkadia betrok hij voortdurend de ongeculti
veerde natuur in zijn verlangen naar veranderingen. Zo bijvoorbeeld in de
volgende verzen :
Nu ryden wy in 't midden van de duinen.
Die de oogen, door hun hooge en laage kruinen.
Verheugen, wyl de zon het blinkend zand,
Byna door haare weêrghns steekt aan brand.
Al zien wy hier geen gras noch lover groe jen;
Al zien wy hier geen welige akkers bloejen;
Geen klaverveld, om 't tierig vee te voên.
Dit bar gewest kan echter my voldoen.
Al was het slegts om zyn verwisselingen. 3 3
Zelfs de zee, die hij vroeger geen blik waardig keurde, ging hem iets zeggen :
'Dees ruimte kan my ongemeen vermaaken, Schoon ze is van bosch en klaverveld ontbloot.' 34
Bruins natuurwaarneming was in deze Arkadia ook fijner en zijn beschrijving hier en daar stemmiger geworden. Hij had 's morgens werkelijk gekeken
naar het 'heuglyk groen, met paerlen overlaaden Van de uchtenddauw, daar 't
schittren van de zon Door heene straalt'. 3 5 's Middags had hij de tintelingen
van het zonlicht door de bomen van het Berger Bos zien spelen en 's avonds
de donkere schaduwen zien groeien, het avondgoud zien glanzen in de linden
van de Beverwijkse lanen en de maan met haar bleke stralen aan het firmament
zien blinken als een koningin, gevolgd door een sleep van heldere lichten. 3 e
Naast dit wisselende spel van het licht had hij, evenals verschillende zeventiendeeeuwse landschapschilders, het duinzand blinkend-heet onder de zomerzon zien
liggen. Hij had de bomen bedekt gezien met bloesem als zomersneeuw, de rode
vruchten in de kersenboomgaard zien hangen en de witte en rode aalbessen in
de tuinen. 37 Langs de weg waren hem de witgrijze bladeren van de ratelende
32
33
34
35
s«

Kleefsche en Zuid-Holl. Arkadia, ed. cit., p. 133.
Noordholl. Arkadia, ed. cit., p. 380.
Id. p. 385.
Id. p. 360.
Id. p. 366, 355, 426, 48, 49.
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abelen opgevallen, en tussen de velden met wintergerst en geelbloeiend kool
zaad de landelijke hooibergen en de in bomen verscholen dorpjes met hun op
38
stekende torenspitsjes.
Hij gaf in deze Arkadia zelfs een schetsje van een
duinlandschap bij Schoorl:
Maar, vrienden, wat bekoorelyk gezicht
Doet hier zich op. Beschouwt dees witte duinen
Met groen doormengt tot aan hun hooge kruinen:
Vooruit kromt zich 't geboomte tot een' boog. 3 9
Zelfs de vrolijk draaiende molens, waaraan ons polderland altijd zo rijk is
geweest en die we tot nu toe in onze letterkunde zo node hebben gemist, kregen
bij Bruin hun plaats:
Maar 't word eens tyd dat elk 't gezicht laat gaan
Naar Zaanerdam. De kronkelende Zaan
Verschaft ons hier 't een' schoongezicht by 't ander:
Hoe zwieren ginds de molens door elkander. 4 0
Al zag Bruin deze molens dan nog wel als 'een schets des tyds, nooit stil,
maar altoos vlug', toch heeft hij ze blijkbaar met plezier gekarakteriseerd.
De Hollandse luchten met hun bewegelijk wolkenspel waren, evenals de mo
lens, tot nu toe alleen maar door de schilders gezien. Bruin heeft ook voor dit
wezenlijk element van ons vlakke landschap oog gehad en er een fraaie schets
van gegeven, zoals we ook deze in onze letterkunde nog niet bezaten:
Ai, vrienden, ziet: wien zou het toch verveelen
Het oog te slaan op dry vende toonneelen?
'к Meen wolken, die den ruimen hemelkring
Bezetten, en door hun verandering
De ziel een' schat van blydschap kunnen geeven.
Wanneer ze, door een' zochten wind gedreven,
Verwislen van gedaante, reis op reis;
Nu zullen ze een schets van een paleis
Verbeelden, dan weer kabbelende golven;
Nu rotsen aL· in eene zee bedolven:
Maar aW die schyn zal dikwils binnen 't uur
Verandren in een lucht van blaauw azuur.
Die 't wolkgespan verdwynen doet en daalen
Voor 't zonnelicht vol flikkerende straalen. 4 1

37
38
39
«
41
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ld.
ld.
ld.
ld.

p. 380, 434, 187.
p. 364, 246, 315, 171, 430.
p. 355.
p. 115.
p. 284.

Bruin heeft in deze Arkadia proeven geleverd van een verfijnde natuurobservatie, maar omdat hij zich buiten de arcadische leerschool van de gevoeligheid heeft gehouden, is hij nooit tot een verdiept stemmingslandschap
gekomen. Hij was teveel kijker en te weinig ziener. Hij geleek in zijn natuurbeschouwing meer op Spiegel dan op Hooft of Bredero, meer op Van Heemskerck dan op Luyken.

ELISABETH KOOLAART, geboren HOOPMAN
Elisabeth Hoofman werd in 1664 te Haarlem geboren, als dochter van een
aanzienlijk koopman. Zij kreeg een alleszins klassieke opvoeding, schreef Latijnse gedichten en vertaalde reeds op jeugdige leeftijd gedichten van Anakreon en
een groot gedeelte van de Oden van Horatius.
Na een gelukkige jeugd trad zij in 1693 in het huwelijk met de Haarlemse
koopman Pieter Koolaart. Dit was, aldus haar biograaf, een eigenzinnig, hoogmoedig, verkwistend man, die een 'zo minzaame en uitmuntende Vrouw' niet
verdiende. Zijn verkwistingen gingen zelfs zover, dat hij in 1717 op eigen
kosten Czaar Peter de Grote een groots onthaal bereidde. Toen deze verkwistingen nog gevolgd werden door verliezen in de handel, zag hij zich genoodzaakt een 'kleine buitenwooning' bij Lisse te betrekken, waar hij met vrouw en
kinderen een tijd lang een kommervol bestaan leidde. In 1721 werd hij door de
Kasselse Landgraaf Karel de Eerste aangesteld tot commercie-directeur. Hij
trok naar Kassei, waarheen zijn vrouw hem in de lente van 1722 volgde. Toen
de Landgraaf in 1730 overleed, werd Koolaarts jaarwedde tot de helft gereduceerd. Hij stierf twee jaar later en liet zijn vrouw in de meest behoeftige
omstandigheden achter. Zij overleed in 1736 op 72-jarige leeftijd in de diepste
armoede. l
In haar jeugd had zij met haar ouders op het aardige buitenplaatsje 'Veen
berg' gewoond; dit was even boven Bloemendaal onder Aalbregtsberg gelegen.
Haar biograaf vertelt in de levensschets waarmee hij de uitgave van haar gedichten inleidt, dat de schoonheid van dat oord haar toen inspireerde 'om deszelfs bekoorlijkheden te schilderen, in een gedicht, waarmede zij haare gespeelen
noodigde om in dit landvermaak met haar te deelen; terwijl het Veenbergsche
duinvalbeekje haar eenen Beekzang deed aanheffen'.
In haar Uitnoodiging aan myne Gespeelen, Dat ze my op Veenberg, in Aalbregtsberg, komen bezoeken van 1690 roept zij haar Haarlemse en Amsterdamse vriendinnen op, om in de tuin van de zomerlekkernijen te komen snoepen
en vanaf de Aalbergse duintoppen het oog te laten dwalen over de heerlijkste
vergezichten :

1 De naagelaatene gedichten van Elisabeth Koolaart Geboren Hoofman, Te Haarlem
1774, p. IX en X.
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Hoe lustig is 't, bij helder weer.
Al glijen wij gestadig neer.
Te klimmen, langs een trap van duinen.
Op 't hoogst van de Aalbertsberger
kruinen:
Daar zig 't opmerkzaam oog vermeit,
In allerlei bekoorlijkheid;
En 't puik der Hollandsche Landsdouwen,
Als in één opslag kan beschouwen.
't Is alles keurlijk, wat men ziet.
Daar toont zig Haarlem in 't verschiet;
In verre en bijgelegen Landen,
Vermaard door schoone bloem-waranden.
Zijn hooge tooren wijst de ree
Den zeeman mijlen ver in zee.
In 7 oost staat aan des Ystrooms zoomen.
Op magt van zwaare denneboomen.
Gegrondvest in moeras en slijk.
Het magtig Amsterdam ten prijk;
Dat nu geen kleine visschers schuiten,
Maar groóte kielen zendt na buiten;
Die keeren, met de vangst belaân.
Uit Usgewest en Oceaan.
Het volkryk Waterland, vol levens.
Verlustigt ons gezigt hier nevens.
In 't zuiden breekt het Haarlems meir
Zyn graauwe golven kort. 'T was eer
Een kleine plas; eer 't voortgeholpen
Van wind en weer, door 't stadig scholpen
Op veenige oevers, 't vrugtbaar land.
Ja heele dorpen, van zyn rand
Had afgeknabbeld en verzwolgen.
Gelust uw oog die streek te volgen.
Gij ziet, bij klaaren zonneschijn.
Op de oevers van den ouden Rhijn,
't Bataafsch Atheen, 't geletterd Leiden.
Maar, ziet! wat verwen zig verspreiden
Langs (Tongemeeten oceaan.
Wanneer de zon, aan 't ondergaan.
Ons oog in 't westen schijnt te ontzinken.
Hoe goud en paarlemoer moog' blinken;
Saffier, turkois, en rood robijn.
Zijn zonder leeven bij den schijn
En luister, die de golfjes boorden.
't Scherpzigtig oog bereikt in 't noorden

Het zindlijk Alkmaar, op wiens grond
Men ouwelings de grenzen vond
Van Vries en Kenn'mer, daar met hoopen
De L·ndlien vette kaas verkoopen;
Die Handelaar, alom, verzendt
Zelfs tot aan 's aardrijks uiterste end.
Maar, ach! wie ziet hier onbewoogen
Het puin van 't vorstelijk vermogen
Van Egmond? daar geheiligde aard
Zo menig dor gebeent bewaart
Van Hollands Graaven en Graavinnen;
Of Breéroos neergeworpen tinnen?
Of 't Kleefs of 't lustig Velzerslot?
Nog toont hun agtbaar overschot
De magt van hunne aloude Heeren,
Om hunne haaters af te keeren. 2
Op deze panoramabeschrijving, waarin zelfs Amsterdam, Leiden en Alkmaar
een plaats krijgen en waarvan utiliteit en historie het grootste deel uitmaken,
liet de zindelijke Hollandse dichteres een levendig gedetailleerd schetsje van
het wassen en plassen op de duinblekerijen volgen:
Beneden ziet het scherpst gezigt
Zig blind, op sneeuwit linnenlaken.
Het geen natuur en konst hier maaken
Zo zuiver, dat geen oord, op 't rond
Der waereld, 's Haarlems weergâe vond.
Hoe krielen op de bleekerijen.
Des zomers, als een zwerm van bijen.
De rappe knegten, en een stoet
Van meisjes, gaauw ter hand en voet.
Daar Hans het zweet van 't lijf voelt druipen.
Door <Γarbeid aan de heete kuipen;
Daar Zwaantjes stem, die vrolijk zingt
Op 't stuiken, uit het waschhuis dringt.
Het heel- en halfgebleekte linnen
Wordt hier gespreid. Daar torst men 't binnen.
De roode gieter drijft het vogt
Uit reine slooten na de logt;
Van waar het, als een zagte regen.
Met zilvren droppen, neergezeegen
Op 't groene veld, aan doek of twijn.
2 ld. p. 19—22.
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't Vereischte nat, bij zonneschijn
En drooge dagen, meê moet deelen.

3

Voor haar blijde, muzikale Veenberger Beekzang is zij klaarblijkelijk geïnspireerd geweest door Vondels zangen op het nabijgelegen Scheybeeck. Meisjes plukken 's morgens bloempjes langs de oever en duiken in het lommer van
de elzestruiken, waar zij haar morgenzang paren aan het lied van de schelle
Filomeel; 's avonds spelen zij lobberend in het lauwe water, zonder vrees voor
een boze Sater. De beginverzen, waarin de kronkelstroompjes schitteren met
hun gouden zoompjes, en de verzen, waarin de iepenlanen steeds langer wordende avondschaduwen krijgen, zijn echter niet Vondeliaans, maar verraden
een eigen visie. 4
Hoezeer deze dichteres ook van de werkelijkheid hield, zij kon in een gelegenheidsvers toch niet ontkomen aan de mode van de natuurpersonificatie. Op
de 37ste verjaardag van haar echtgenoot, op 10 december 1694, liet zij een
zang beginnen met deze traditionele voorstelling van winter en lente:
Terwijl de guure vorst
Zijn kegellokken kernt.
En duin en dal bekorst.
En vlotte vloeden stremt;
En door de dunne lugt
Op noorde wieken snuift.
En 't laatste loof, ter vlugt.
Vit bloem en boomgaard stuift.
Daar wenschte ik dat de Mei,
Die 't sterflijk hart verblijdt.
Als ze aan de lenterei
Verschijnt op haaren tijd.
Met roozen opgetooid;
Gekleed in leerend groen.
Met hyacint bestrooid.
Haar bloemkorf op wou doen. β
Toen zij met haar man in Kassei woonde, bezong zij haar Maecenas, de Land
graaf, een 'milddadig Voedsterheer der kunst', tussen de jaren 1724 en 1730
voortdurend in verjaars- en nieuwjaarszangen. Eens vereerde zij hem met een
herderszang, waarvoor zij zelfs een zilveren geschenk in ontvangst mocht nemen.
In deze zangen, die meestal een roemrijk verleden laten spreken, heeft de
dichteres meerdere malen een reële schets van het haar omringende berglandschap gegeven. Twee jaar na haar komst in Kassei bezingt zij, op 14 augustus
s ld. p. 23—24.
4 ld. p. 27—29.
s ld. p. 8a—84.
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1724, bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Landgraaf, diens
stichting van de stad Karelshaven, even ten noorden van Kassei gelegen, juist
waar de Dymel in de Weser uitmondt. De nieuwe stad ligt aan de voet van een
woeste berg, op welks top Karel de Grote eens zijn slot Siegburg bouwde om
het vruchtbare land beneden tegen vijandelijke aanvallen te beschermen. In
een grootse evocatie roept de dichteres deze ruige berg met de hooggelegen
ruïne de lezer voor de geest. Het was een bergvesting, die eeuwenlang waakte
over de liefelijke dalen:
Daar rijst, in 't hoog gebergt van Hessen, een bewassen
En ongenaakbre top, uit ruigte en kreupelbosschen.
Niet ver van daar de stroom des DymeL·, bruissens zat.
Bedaarder golven mengt in 't stille Wezernat.
Op deeze bergspits stigtte, in overoude tijden.
Der Franken Opperheer, beroemd door dappre strijden.
De groóte Karel, om het omgelegen oord
Te hoeden voor den Sax, belust op roof en moord.
Een burgt, die niet alleen de plonderzugt bepaalde.
Maar ook vereeuwigde, hoe grootsch hy zegepraalde.
Men gaf het Stot den naam van Siegburg, en de kruin
Des bergtops draagt dien nog, al ligt de burgt in puin.
De berg ziet om zig heen bekoorelijke dalen.
En beukenwouden, die den sterken zonnestraalen
Geen doortogt gunnen, als de zon in 't zuiden gloeit;
Ook rotsen schoon gevormd, en groen en ruig begroeid,
't Ontbreekt den beemden niet aan vette klaverweien.
Of kruid en bloemen, die haar geur alom verspreien. β
Deze laatste regel vormt dan weliswaar een overgang naar een korte idylle,
maar die fantasie doet toch geen afbreuk aan de stoere evocatie van een
krachtige realiteit.
Het jaar erop bezingt zij bij een zelfde gelegenheid het Kasselse land met
zijn vruchtbare bergen, waarop zij tussen de groene beukenwouden het koren
als goud ziet blinken. En in een nieuwjaarszang, in januari 1726 voor dezelfde
vorst, kijkt zij mijmerend voor zich uit naar de stijf bevroren witbesneeuwde
bergruggen en de kille wouden op de heuvels, wit van rijm. 7
— Elisabeth Koolaart heeft bij Haarlem vanaf een heuvel de wijde Hollandse
zomerpanorama's aangewezen en bij Kassei vanuit een dal geschouwd naar
hoogten met ruige begroeiing of een winters kleed. De idylle was deze classica
niet vreemd, maar het reële landschap heeft haar toch nader aan het hart gelegen.
β ld. p. 2—3.
? ld. p. 96, 104.
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HENDRIK SNAKENBURG
De Leidenaar Hendrik Snakenburg was vanaf 1695 tot aan zijn dood in 1750
achtereenvolgens praeceptor, conrector en rector van de Latijnse Scholen in
zijn geboortestad. Naast een grote liefde voor de Klassieken koesterde hij veel
belangstelling voor insecten, bomen, planten en kruiden. Om zijn kennis van
de natuur te verdiepen volgde hij vaak de openbare lessen van de grote Boerhaave en bestudeerde hij ijverig wat Plinius over natuur en natuurkunde had geschreven. Omdat hij eenzaam was en ongehuwd, zocht hij graag afleiding, die
hij vond in wandelen en jagen in de duinen van Katwijk aan Zee, in welk
dorpje een zoon van zijn zuster predikant was.
Evenals zijn tijdgenote Elisabeth Koolaart-Hoofman heeft hij een open oog
gehad voor de werkelijke natuur, maar tegelijk had hij ook plezier in het
idyllische genre van Vergilius en Anakreon en de gestileerde natuurwerkelijkheid uit Horatius' lyriek. 1 Daarom wisselen zuivere idylle, mengeling van
idylle en werkelijkheid, en directe natuurobservatie elkaar af in zijn postuum
uitgegeven bundel Poezy. Meestal echter breekt ook door de idyllen en de geidealiseerde natuurgedichten de werkelijkheid heen.
Een geharmonieerde fantasienatuur treft men aan in de afgelegen, lieftallige
minnetuin, die hij Tirsis laat schetsen voor diens geliefde Kloris:
Dit beekjen, dat, met tragen spoed.
De bloempjes kust der groene zomen.
En tienmael omdraeit, in zyn vloed,
Schynt anders niet dan zyn verval te schromen.
De Bloemgodin omhelst en streelt
Den W'estewind, met open armen;
De zoele lucht, die minnend speelt,
Schynt zelfs den grond, door bloempjes, te

verwarmen.

De Min heeft hier zyn ryk alleen.
Zie eens de schorsen, struiken, stronken.
Rondom gekorven, en doorsneên,
Aan allen kant, met minnesyfers pronken.
Al wat hier is tuigt hier van Min,
Men hoort, men ziet hem dartel woelen.
Zoudt gy 't alleen zyn. Herderin,
Die, hier ter plaets, geen liefde zoudt gevoelen? *
Snakenburg was gewoon 's morgens om vier uur op te staan en kende daarom
de morgenstond beter dan wie ook. Deze bezong hij in De aengenaemheid van
1 Gilbert Highet schreef in zijn rijk geïllustreerde uitgave Poets in a Landscape (Hamish
Hamilton 1957; Pinguin Books A 445, 1959) over het landschap bij Catullus, Vergilius,
Propertius, Horatius, Tibullus, Ovidius en Juvenalis.
2 Poëzy van Hendrik Snakenburg, Te Leiden, 1753, p. 280.

410

den Morgenstond, onbekend, ongeacht, of verwaerloosd. Idylle en werkelijk
heid staan in deze zang naast elkaar. Wanneer hij namelijk eerst van de morgen
heeft gezegd, dat deze lief en stil, geurig en bedauwd, blond en saffranig is,
laat hij de werkelijkheid doorbreken: hij ziet de zwoegende 'arbeidsman' en de
'spitters, delvers en zulk slag. Die, om de arme daghuur, moeten. Met gekromde
s
ruggen, vroeten, In het krieken van den dag'.
De dichter hield van het leven op het land, indien het eenvoudig was ge
bleven en geen pronkerige allures had aangenomen. Heel fijn behandelde hij
dit thema in zijn gedicht Buiten-leven van туп' broeder Petrus Snakenburg,
dat hij als motto meegaf: Beatus ille, qui procul negotiis! * Hij prees zijn broer
gelukkig, omdat die een 'Landhoef, zonder pracht' bewoonde:
't Vermaek, en nuttig tydverdryf.
Om eigen grond, met vrugt, te bouwen.
Zal in dit kleen, gerust verblyf.
Uw' geest genoegsaem bezig hou'en;
Dat, schoon het weinig omtrek heeft,
't Vermaek van ruimer koven geeft,
Wyl de oogenstrael, zich wyd en zyd, hier uit kan spreien.
Zoo ver ze reiken kan, langs open klaverweien.
Hier leid een onbekrompen pad.
Gesierd met lommerryke boomen,
Waer langs men, dicht by huis en stad.
Gestadig af en aen kan komen.
Men is hier meester van zyn' tyd.
Dien elk, naer zyn' verkiezing, slyt,
Wyl hier geen tafel valt voor vrienden aen te richten.
Met vergezochte pracht en ongewilde plichten.
Dan volgt de traditionele lof voor de menselijke vlijt, die met kunstvaardig
heid de eens ongerepte natuur wist te onderwerpen:
Moer, wat vertooning, in 't verschiet,
Betoovert туп verwonderde oogen?
Het geen ik weet, geloof ik niet;
'к Word zelfs, in 't geen ik zie, bedrogen.
'к Zag hier eerst smal, langwerpig land,
Gansch zonder vreugd, en woest bepland.
Nu zie ik 't uitgebreid in tonen, dreven, heggen,
In grotten, hol gekringd, en ruime perken leggen.
Hoe! kan men op zoo weinig grond
Zoo veel verschiets van planting maken?
't Onaerdig lang word lustig rond.
s ld. p. 274.
Ί ld. p. 289—94.
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De konst verschikt den
Waer heen het oog zich
't Gezicht verliest zich,
In 't omgeplante groen,
De zinnen dwalen doet,

aert der zaken.
keert of wend,
zonder end,
dat, door verscheidenheden.
ah tegen schyn van reden.

Hij besluit zijn gedicht met de kritische vraag of de fraaie vertoningen van
pronkerige lusthoven mischien dienen om ' 's menschen zwakheid en gebreken'
te verbloemen, en of die 'prael van al haer hovaerdyë Niets anders in zich heeft,
dan zelfbedriegeryë':
Hoe shgt en regt men wezen moog',
Hoe ongeveinsd in zyn manieren.
Men tracht zich altyd, voor het oog
Van anderen, wat op te sieren.
De waerheid, zonder opschik naekt.
Heeft zelden iets, dat harten raekt.
Dus moet men alles toch, in dit verbloemde leven.
Indien het blinken zal, zyn schynvernissen geven.
Snakenburg bezocht vaak zijn neef in het naburige Katwijk en kwam daardoor vanzelf in aanraking met zee, strand en duinen. Dit contact was zelfs zo
intiem, dat het werkelijk iets voor zijn gemoedsleven betekende. Op alle tijden
van de dag en onder allerlei weersomstandigheden Zocht hij zee en duin. Daar
voelde hij op avondwandelingen langs het strand de liefde weer in zijn hart
ontvonken of kwam hij tot algehele ontspanning bij het meeuwenschieten in
stormweer.
In zijn half-pastorale gedicht Heimans verblyf te Katwyk oen Zee vertelde hij,
hoe hij onder de herdersnaam Heiman zijn neef, herder Waermond, troost en
opbeuring bracht in diens melancholische stemmingen en met hem avondwandelingen maakte langs het strand. Maar vaak wandelde hij ook alleen langs
de zee, en dan wekte de rust van het strand weer de liefde tot zijn Elize:
Haer afzyn pynt zyn' geest: en wat hy doet, of maekt,
't Is 't afzyn, dat zyn ziel met meer verlangen blaekt.
De stilte en eenzaemheid streelt, hier op 't strand, zyn zinnen.
Hem dunkt, hy vind hier zelf veel eigenschap tot minnen.
Des, als hy, 's morgens vroeg, oen 't duin eens 't gansch beslag
Van de ongemeten zee in vlakke ruimte zag.
Begon zyn teedre ziel, in min zich zelve ontdragen.
Op een' byzondren trant, in eenzaemheid te Magen. 5
In het Strandgezang, dat daarop volgt, wijkt het realisme voor een fantasie
vol mythologie en liefdesymbolen van de zee. Deze zang, eigenlijk een klaaglied, begint als volgt:
6 ld. p. 359.
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Het Westewindje speelt, in koelte, langs het strand.
En blaest een frisscher lucht uit zee, moer ik, ik brand.
Een ziedend ongeduld verteert туп hart van binnen.
En is niet oen dit strand, door koelte, te verwinnen.
Ach! Windje, zoo gy ooit gevoelde liefdes kracht.
Breng, op uw vleugeltjens, voor ту eens deze kfagt.
Tot Nimf Elizes oor; ik zal и eeuwig pryzen.
Met туп gesneden fluit, en keur van nieuwe wyzen.
De Min word hier, zoo 't schynt, door alles wat men ziet.
Gekoesterd en gekweekt; maer och! voor Heiman niet.
Ik hoor, des avonds Zoei, de Zee-meerminnen
zingen.
Ik zie, des morgens vroeg, den dartlen Bruinvis
springen.
En tokkelen van min. 't Ysvogeltjen
vergaêrt
Zyn nest op stillen stroom, daer 't met zyn gaeitje paert.
De golfjens schynen zelfs malkander oen te randen.
En elk wil 't eerste zyn, in 't kussen van de stranden.
De Pinkjens hupplen op den hobbelende vloed.
Maer al die vrolykheid bezwaert туп teer gemoed.
Zelf Venus, die uit zee het leven heeft gekregen,
Maekt hier de gladde jeugd, tot minnen, vroeg genegen.
Men spreekt hier van de min veel vryer, dan op 't land.
Zie jonge Galaté, gansch ongeveinsd, op 't strand.
Zy volgt, zoo ver het oog kan reiken, door de baren.
Haer hart is diep in zee met СЫисоп afgevaren.
Doch ik, daer dit gezicht туп teedre zinnen blaekt.
Heb hier niets dan туп klagt, dat mynen geest vermaekt.

9

Een dichter, die zo'n idyllische natuurgevoeligheid kon laten spreken, moest
door die sensibiliteit ook in staat zijn tot het evoceren van een reëel stemmingslandschap, waarin gemoedsleven en buitennatuur harmonieerden. Zo'n tafereel
riep deze dichter ook op in zijn Heimans klagt over den dood van Elize, waarin
hij in een nachtlandschap genezing zoekt voor zijn bedroefd hart. De scherpe
contouren van het land zijn vervaagd en de veelheid in de natuur is gehuld in
een alles-nivellerend schemerduister, waarin de mijmerende fantasie vrij spel
krijgt omdat ze niet door storende gezichtsindrukken wordt afgeleid. Wanneer
het gedicht begint is de dichter niet aan zee, maar wandelt hij in de nacht door
het veld:
In 't stilste van den nacht, by 't flaeuwe starrelicht.
Eer de uchlenddauw den dag deed scheemren voor 't gezicht.
Ging Heiman langs het veld, in nare schaduw, dwalen.

л ld. p. 359—60.
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Om, voor zyn' droeven geest, wat ademtogt te halen.
Het bange hart, te naeuw besloten in de stulp.
Vond nog in de open lucht, zoo 't scheen, een Meen behulp.
Ну ging Elizes dood, al kermende, betreuren.
By nacht, op dat men hem niet in zyn Magt zou steuren.
En 't eenzaem nare veld, in 't holste van den nacht.
Scheen, door den nagalm, zelf gevoelig van zyn Magt.
Een breede populier, wiens bevend loof en bladeren.
Met ruisschen, het gezucht nabootste, deed hem naderen.
De zwarte donkerheid van 't schaduwende groen
Scheen aan zyn droevig hart en oogmerk te voldoen.
Hier moeloos op den grond, onachtzaem, neergezegen.
Na dat hy, {engen tyd, mistroostig had gezwegen.
Brak zyne flaeuwe stem, met schor en heesch geluid
Van eenen vollen krop, al zuchtende, dus uit:... 7
Snakenburg heeft meer dan welke dichter van zijn tijd, gehouden van het
woeste spel van storm en wind langs onze Noordzeestranden. Zo schrijft hij
in zijn Onweer in Zee:
De wind ryst slag op slag; de dik betrokken lucht
Loeit langs de zeestrand heen, met ysselyk gerucht.
De zee word ruw en dik, de holle golven splylen,
Terwyl ze plas op plas in (Topen schuiten smylen.

β

Hij trok bij voorkeur bij zulk weer naar het strand. In zijn gedicht Vermaek
van het meeuwen schieten, by buijig weder aen zee zien we hem de gestileerde
klassieke literatuur met haar altijd geharmonieerde natuur ontvluchten om in
regen en storm te gaan genieten van de tegen de duinen hoogopgejaagde zee.
Beschermd tegen de westerstorm beloerde hij vanuit een schuilplaats in de
duinrand, met zijn schietgeweer in de hand, de meeuwen die af en aan kwamen
drijven op de wind. Het is hem niet te doen om een smakelijk stuk wildbraad,
hij wil buiten zijn en zich daar in weer en wind ontspannen met zijn liefhebberij.
Het interesseert deze meeuwenschieter uit onze letterkunde niet wat de mensen
van deze vreemde vorm van ontspanning denken. Hoe guurder het weer des te
liever het hem is:
Wat giert de barre wind, onstuimig, langs het strand.
En waeit my in 't gezicht een gansche zee van zand!
Hoe vreeslyk bruischt de vloed, terwyl de hagelvlagen.
Door 't zwepende geklets, de golven strandwaert jagen.

7 ld. p. 328—29.
8 ld. p. 368.
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En 't pekel boven peil doen zwellen tegen 't duin.
Dat naeuwlyks boven 't schuim zich uitheft, met zyn kruin!
Geen schuit durft van de wal: de werf zelfs, in dit woeden.
Kan naeuwlyks, by den vloed, de schuit voor 't vlotten hoeden.
Geen vogel kan in zee, by zulk een weer, bestaen.
De wind dryft hem, langs 't duin, gestadig af en aen.
In zulk een vreeslyk weer, dat ieder kan versagen.
Kan my, tot туп vermaek, de zeekant meest behagen.
Een uitgedolven duin, met helm digt от ЬерЫпІ,
Bedekt ту voor den wind, en 't stuiven van het zand.
Dit is туп hinderL·eg, om, als de vloed gaet wassen.
Van ver, met schietgeweer, de Meeuwen te verrassen.
Die, scherende hngs 't duin, gedragen op de lucht.
En dryventf tegen wind, op zwaer gevlerkte vlucht.
Dus heimlyk uit het hol, met vierig hot,
getroffen,
AL· wolken uit de lucht, in 't schuimend water, ploffen.
Haer loosheid, om 't gevaer te ontdekken en te ontgaen.
Geeft ons 't vermaek van 't dier, door listen, te verraên.
De lust zal ту niet ligt, door nat of houw, begeven.
Ah slechts de Meeuwenvlucht koomt langs den duinkanl zweven.
Belach vry туп vermaek, zoo ruw, zoo vreemd van aert.
'k Beken het zelf, 't is vreemd en wel belachchens waerd.
Maer 'k wil u, zoo 't и lust, de reden wel doen hooren.
Die ту tot zulk een keur van zinlykheid bekoren.
Myn eenige pleizier bestoet in wisseling.
Myn stille bezigheid, door die verandering.
Verlustigt zich in 't werk en ruwe moeilykheden.
Om dus gezond te zyn, door 't roeren van de leden.
De zinnen spelen mede, om dus, als uit de lucht,
Den vogel met de hand te grypen, in zyn vlugt.
En, met een dubbie list, den loozen te verkloeken.
Die schuilplaets voor den wind, hier onder 't duin, kwam zoeken.
Dus krygen te gelyk de zinnen en het lyf
Hun noodige oeffening, in lustig tydverdryf...
·

THEODOOR VAN SNAKENBURG en JACOB ELIAS
De dichters-juristen Theodoor van Snakenburg en Jacob Elias gaven, respec
tievelijk schuilgaande onder A. L. F. en A. P . S., in 1731 een dichtbundel uit,
die zij Proeve van Dichtoeffening
noemden.
Het grootste deel van deze poëzie vertoont classicistische, weinig reële trekken,
9 ld. p. 282—83.
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maar in enkele gedichten spraken de auteurs hun onvrede uit met wat de mode
hun opdrong en uitten zij hun verlangen naar een ongekunstelde werkelijkheid.
Daardoor kreeg hun bundel een tweeslachtig karakter.
De Klassieken stonden bij hen hoog aangeschreven, want zij gaven vertalingen van Theokritos, Anakreon en Horatïus. In hun voorrede prezen zij
de grote Maro, de verrukkelijke Sannazaar, de deftige Moonen en de zoetvloeiende Wellekens als leermeesters voor de zestien herderszangen waarmee
zij hun bundel openen. Vondel en Hooft noemen zij enkele keren terloops, maar
Wellekens prijzen zij uitdrukkelijk als de dichter, die met zijn aangenaam gekweel aan bos en velden oren gaf, en die in zijn gedichten voortdurend schone
schetsen maalde van de oude gouden Tijd: 'Der Italjaenen geest, die yders hart
verblydt. Hun teedre en lieve zwier schynt hem als aangeboren. Wie zingt zo
zoet als hy? wien kan hy niet bekoren?' ·
Toch hebben al de zoetvloeiende fantasie-idyllen, die zij lazen of zelf schreven, geen van beiden helemaal bevredigd. In de laatste regel van een merkwaardig klinkdicht Ongenoegen uit één van hen zijn onvoldaanheid over die
steeds verheerlijkte natuur:
Al
Al
Al
Al

kranst de blonde Mey zyn hoofd met roozeblaeren:
kweeld de nachtegael een levenwekkend lied:
neurd de herdersknaep op 't zevenmondig riet:
hoordmen 't zacht geluyd van stem en gouden snoeren:

Al
Al
Al
Al

kruid geen Boreas het dundoek van de boeren:
sneld 'er jacht by jacht door 't zilver van den vliet:
juycht Silvaen van vreugd, nu hy zyn' wensch geniet.
hoopt de bouwman op een schat van koorenaêren:

Al spreyd de zon haer' glans door 't scheemervallig groen:
Al danst der Nimfen rey in dit gewenscht saizoen:
Al huppeld koey en schoep in 't grasveld, wel te vreden:
Al schynd elk, wie 'er leefd, getroffen door dees vreugd:
Al schept, wat adem schept, genoegen en geneugt:
Noch ben ik niet vernoegd, en weet daervan geen reden. 2
Beide dichters hadden hun herderszangen en idyllische minnedichten voor
ontspanning geschreven en in hun Voorrede vroegen zij de lezer deze voor
'harsenschimmen' te houden, 'geloovende dat de pen daerin meerder spreekt,
dan het hart gevoelt'. Zij voelden dat de echte dichtkunst meer vroeg en gingen
daarom te rade bij 'de schrandere Boileau, die Fenix der Fransche Dichtkunde,

1 Proeve van Diehtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven. Mink- en mengeldichten. Door A L F en Λ Ρ S. Met printverbeeldingen. Te Leyden, 1731, p. 163.
2 Id. p. 130.
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die zo wonderlyk het Rym met de Rede te paeren wist'. Wie met deze Lieveling
der Zanggodinnen en Meester in de kunst begon, zou — zo meenden zij —
vanzelf verder raken. Deze dichters geloofden zozeer in de door Boileau aangeprezen Rede (feitelijk een surrogaat voor werkelijke inspiratie), dat zij, zelfs
tot in hun herderszangen toe, herhaaldelijk spraken over het 'zuyver licht der
Rede' 3 en aan de Dichtkunst vroegen : 'Geef dat myn Rym altoos gepaerd ga
met de Reden, Zo wacht ik om myn hoofd Apollóos lauwerkroon.' * In een
klinkdicht Landrust prezen zij de mens gelukkig, 'Die zich te schikken poogt
naar 't richtsnoer van de Reden'. 5 Eén van hun sonnetten draagt zelfs als titel
De Reden aengepreezen en begint met dit kwatrijn:
Zoo elk de Reden hieldt voor richtsnoer zyner zeden.
Wal zag men weinig weelde, en wellust, weinig pracht.
Gelyk de zilvren maen verlicht den duistren nacht.
Wordt 's menschen ziel verlicht door 't helder licht der Reden.

β

Deze jonge verlichtingsdichters, van wie Van Snakenburg zelfs meewerkte
aan Justus van Effens kritische HoUandsche Spectator, hadden de kunstmatige
schoonheid niet nodig. Uit het beschouwen van de natuurlijke schoonheid en
ordening van de schepping kon men, zo meenden zij, de Wijsheid Gods reeds
voldoende leren kennen:
Kan
Van
Van
Dat

dan de Hemel; kan de heerlykheyd en pracht
Starren, Zon en Maen; kan 't wenden en het keeren
Lente, Zomer, Herfst, en Winter и niet leeren
iemand die bestierd met onbepaelde magt? 7

Deze verlichte Spectatoren, die met hun Rede de waarheid zochten, durfden
zelfs te protesteren tegen een soort dichtkunst, waaraan zij zelf vaak genoeg
hadden meegedaan. In hun gedicht Op de buytenspoorigheyd der dichters reken
den zij radicaal af met het leugenachtige in de classicistische idylle:
Wat is de Dichtkunst logenachtig!
Zy werkt op hem, die rymt, zo krachtig.
Dat hy geheel oen 't тут'ren raekt;
Want in den yver die hem blaekt.
Zoekt hy de buytenspoorigheden
Met schyn van waerheyd te bekleden.
De een, gansch tot wanhoop aengevoerd,
Verhaeld de smart, die hem ontroerd.
3
4
s
β
τ

ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

p.
p.
p.
p.
p.

38.
126.
142.
152.
137.
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Â en de Echóos, of aen veld en boomen,
Aen bergen en aen waterstroomen.
Het aUerkleynste pluymgediert,
Dat door den blaeuwen hemel zwiert.
Ja zelfs de witjes, moeten hooren
Wat leed de min hem hebb' beschoren.
Een ander, aen den waterkant
Te rusten leggende op zyn hand.
Roept uyt: o zilverklaere vlieten!
Wilt wilt zo haest niet heenen schieten:
Stoet stil, opdat туп mond и meld
Hoe ik inwendig word gekweld.
En hoe een schoonheyd, waerd te looven,
Den lust myns levens kan verdooven.
Hoe veel geveynsd en valsch verdriet
Ontmoetm' in 's Dichters werken niet!
Hoe veel gemaekte klagten, zuchten.
En traenen, leed, en ongenuchten.
Die zy voor waeren door doen gaen! ...
Poeëten kunnen 't al verlceeren.
Vergif in nektar transformeeren.
Zy scheppen marmer en albast.
Zy moeken dat een bloemtje wast.
Een vrucht spruyt uyt onvruchtbaere aerde.
't Is alles deftig, groot van waerde.
Ja goddelyk in hun gezicht;
Moer steld men 't nader in het licht.
Dan merkt men dat het zwier, noch Zeven,
Noch geest, noch schoonheyd is gegeeven. 8

HUBERT KORNELISZOON POOT
De boerenzoon uit Abtswoude, Hubert Korneliszoon Poot, heeft in zijn
literaire oeuvre getoond, dat hij op het gebied van natuur- en landschapbeschrijving naast een classicist ook een gevoelig waarnemer van de natuur was. Terwijl
hij, als leerling van Antonides, Moonen en de door Vondel vertaalde Klassieken,
de gehele traditionele orkestratie van het classicistisch geschreven landschap
beheerste, kende hij, als boerenjongen met een natuurgevoelig hart, eveneens
het landschap rondom zijns vaders boerderij, zowel in zijn ruimte en bedrijvigheid overdag als in zijn vervaagde contouren en stemming 's avonds en 's nachts.
β ld. p. 217—19.
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Aanvankelijk was Poot de classicistische natuurzanger, die met de overgeleverde literaire landschapsrekwisieten zijn mengellandschappen samenstelde;
langzaamaan drong echter het werkelijke natuurgevoel de geleerdheid opzij en
ontwikkelde zich in hem de dichter van de reële natuurruimte met al haar
stemmingen. Classicisme en realisme zijn in Poots landschappen lang verenigd
gebleven, en het is juist de arcadische gevoeligheid van de classicistische pastorale en idylle geweest, die uiteindelijk bevruchtend op hem heeft gewerkt
voor het oproepen van reële stemmingslandschappen.
Poots c l a s s i c i s t i s c h e landschappen komen vooral in zijn gelegenheidsgedichten voor, waaronder zich ook verschillende veld- zee- en visserszangen bevinden. Het zijn overwegend lente- en morgenbeschrijvingen, die zijn
samengesteld uit de klank- en kleurrijke attributen van het classicistische modelandschap. In de vroege morgen praalt dan het vrolijke oosten met gloeiend
rood, goud, oranje, purper, vermiljoen en saffraan; het robijnen huis van de
dageraad is bezet met puikparels en saffieren; Aurora zelf heeft honing in de
mond, rozen en lelies op de wangen, en wordt bij het krieken van de dag begroet
met schelle zangen uit duizend schelle orgels. 1 De lente vertoont zich met
Flora's bloemenpruik en de Lentegodin plant haar veldbanieren in bloempriëlen
vol inkarnaten roosjes, fris van blaren en 's ochtends verzilverd van morgendauw. 2
In deze landschappen wonen abele nimfen, veldsibillen en Orfeus zelf, die
met zijn toverharp oren verleent aan het dorre veld, voeten geeft aan het geboomte, en snelvlietende stromen doet stilhouden; daar huppelen dan gemzen
en steenbokken rond over de rotsen, die zacht worden van de algemene vreugde
die op het land heerst. 3 De stromen zijn bevolkt met goden, die hun zilveren
horens omkranst hebben met scheutig riet en dansen op het weke marmer; in
zee zwemmen Nereus' dochters, het blanke nimfendom uit Nereus' glazen zalen,
rond met de trompetterende Triton, of ze rusten in een rotshol op stenen zetels,
met groen fluwelig mos bespreid. 4
Aangezien Poot, 'eens lantmans zoon', de zee niet heeft gekend, behandelt
hij ze in omschrijvingen. Daarom spreekt hij van de westerpekelbron, het
pekelmeer, pekelveld en pekelschuim; van pekel, pekelvloeden en pekelbaren in
blauw en groen; van noordse pekelvloeden, Atlantisch pekel en Adriatisch zout;
van de zoute zee, zoute stromen en zoute meren. 5 Hij uit zelfs zijn antipathie

1 Gedichten van Hubert KorneHszoon Poot. Eerste deel. Te Delf (Boitet), 1722, p. 81,
144, 163, 350, 428; Id., Tweede deel, p. 171, 206, 212, 316; Gedichten van Hubert KorneHszoon Poot. Derde deel (gevolgd de derde druk van 1766, uitgeg. te Leiden), p. 49, 136, 138.
2 Ed. cit. I, p. 121, 130.
3 Ed. cit. I, p. 129, 432; II, p. 110, 116, 138, 141.
* Ed. cit. I, p. 146; II, p. 121, 122, 123, 119.
5 Ed. cit. I, p. 147, 181, 396; II, p. 5«, 66, 119, 121, 213, 246, 279, 305, 362, 365; III,
p. 43, 68.
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tegen de zee door het gebruik van minder vriendelijke epitheta als wild, baar,
ongetrouw, ongerust, omgeroerd, hetgeen hij nog aanvult met benamingen als
β
het schuimend element en bedriegelijke tuimelgronden. Tenslotte spreekt hij
7
van Nereus' groene ruggen, glazen zalen en Glaukus' veld.
Wanneer men zich de moeite getroost, de o n t w i k k e l i n g v a n P o o t s
w e r k e l i j k e n a t u u r g e v o e l in zijn bundels na te speuren, zal men be
merken, dat al deze literaire franje weinig met het innerlijk van de dichter te
maken had. Dan ziet men, dat hij de geleerde voorbeelden weliswaar tot aan
zijn dood in 1733 is trouw gebleven, maar ook dat hij vooral in zijn laatste
levensjaren steeds meer zichzelf is geworden, namelijk de enigszins zwaar
moedige, godsdienstige, natuurgevoelige stemmingsdichter.
Oudste

gedichten

Het oudste gepubliceerde gedicht dat we van Poot kennen, is de herdersklacht
8
Zoethart. Hij schreef het in 1711, misschien bij de dood van zijn schoolmakker
Jan van Bergen. De gefantaseerde natuurbeschrijving in deze zang is zo ge
zwollen, dat men er onmiddellijk Antonides' dichttrant in herkent. — Wanneer
de beide herders Veldenaer en Heiman elkaar ontmoeten, staat de morgenlucht
al in vuur en vlam:
De morgenzon begast, uit 's hemels
oosterkimmen.
Met heeter fakkelvlam, ten zuidäs op te klimmen;
De heuvelschaduw kromp; de paerlen van den dou
Versmolten rede op gras en
boschloof...
Over het eigen boerenland van Abtswoude is in deze pastorale geen woord
te vinden. De 22-jarige Poot zong er, als herder Heiman, over het ééns zo
vrolijk groen der dalen, waarin het vee plotseling wegkwijnde van verdriet
en aan het klagen sloeg. Vroeger luisterden de rijzige eik en de hoge woud-es
naar de zangen van de knaap Zoethart:
Maar nu,
Nu plaagt
De blixem
De jonge

nu heeft ons al dat wenschlyk heil verlaten.
voet'èuvel 'i vee, al styf van schurfdigheit.
zengt de tarw; de traege boomrups weidt
vruchten van туп groene peerelaeren . ..

Al drukt zyn zuivre voet turkoise
starretranssen.
Al ziel hy onder zich de maene· en zonneglanssen,
Myn rou grypt stani, ik stack туп jammerklagten
niet
Voor 't uitgeweent gezicht myn' Zoethart weder
ziet...

« Ed. cit. I, p. 148, 159, 398; II, p. 62, 69, 324, 328; III, p. 101.
7 Ed. cit. I, p. 330; II, p. 120, 121.
β Ed. cit. I, p. 249—54.

420

'k Zal heete traenen in uw droeve lykasch gieten
Zoo lang me in deze stant nogh traenen overschieten . . .
O dagh, bezwalk uw' glans: en gy, o lindebladen.
Schudt vry een' traenendau op klont en wortel neer.
Uit deze zelfde tijd zijn enige jeugdverzen bewaard gebleven, die door Poot
zelf nooit zijn uitgegeven. 9 In één van die gedichten, gericht aan zijn bewonderaar Daniël Веке, schout van Bodegraven, staan tussen verzen vol retori
sche hyperbolen enige natuurverzen, die reeds de latere dichter van stemmige
natuurimpressies aankondigen. Hierin schreef Poot het volgende over de
vreugde die hij beleefde aan de morgenstond:
't Is waer, ik heb ту vaek vermaekt
Met spelen, 't zij Auroor, uit Ту thons roozebedde
Gerezen, d'uchtentkimme blaekt'.
En 't starrelicht verjoeg in Thetis pekelwedde.
Terwijl Apol zijn dagkaros
Beschree, met gout gehuil, aen 's hemeL· oosterdeuren.
En deedt de regenwolken los
Verzwindlen, en de Nacht heur vleermuisvlerken scheuren.
Die 't mankopshulsel nederley.
Dan wierd mijn geest, ik ken 't, genoopt door 't lieflijk quelen
Der Filomeels, die beemt en hey
Deen danssen op de maet der nuchtere

orgelkeelen.10

De zware Pamastaal was hier voor Poot niet louter een zinledig ornament,
maar een instrument om een werkelijke bezieling tot uitdrukking te brengen.
Met het lichte ritme, de aangename enjambementen, de heldere klanken van
afwisselend korte en lange versregels en enkele verrassend-nieuwe woorden riep
hij een zonoverstraald, atmosferisch morgenlandschap op, trillend van eigen
leven. De ik-vorm, waarin deze beschrijving begint, geeft een heel persoonlijk
accent aan dit tafereel; en hoewel bijna alle verzen traditionele elementen
bevatten, klinken ze toch nieuw door de lichte ritmiek waardoor ze worden
gedragen.

β Door J. W. Yntema gepubliceerd in de Vaderlandsche Letteroejeningen. Tweede stuk.
voor 1820. Mengelwerk, p. 772 e.v. en Tweede stuk. voor 1821. Mengelwerk, p. 38 e.V.,
236 e.v. Door C. M. Geerars besproken in zijn Utrechtse dissertatie Hubert Korneliszoon
Poot, Assen 1954, p. 25 e.v.
10 Geerars, o.e., p. 30. Mankopshulsel: een kroon van de slaapverwekkende maankop
(papaver).
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Eerste bundel (1722)
In 1716 had Poot reeds een bundeltje 'Mengeldichten' uitgegeven. Deze liet
hij in zijn nieuwe bundel Gedichten van 1722 herdrukken. In de Opdracht van
deze nieuwe uitgave schreef de jonge boer uit Abtswoude over de inhoud:
Dit
By
Dit
My

is de stof die ik bedacht
ploeg en spa, op velt en akker.
is het werk 't geen in den nacht
dikwyh bezigh hield en wakker.

Om de lezers ervan te overtuigen, dat werkelijk een boerenhand deze verzen
had geschreven, vertelde hij in het 'Berecht aen den Lezer', onder welke omstandigheden de verzen ontstaan waren: 'Alle de moeilykheden en hindernissen
die de lantbou, myn beroep, naer zich sleept, hebben my niet kunnen beletten,
in het overschot van mynen naeubepaelden tyt, de handen somwyl aen de citer
te slaen, en Apollo myn offer en yver ootmoedigh aen te bieden. Getuige zy
hiervan de bondel dezer Gedichten, in het midden myner vee- en akkerbezigheden, den dichtlievende Nederlander meegedeelt, zoo goet zoo quaet als ik
ze van de natuur, myn eenigste hulp en leidsvrou in dezen, ontfangen hebbe.
Indien myne boersche Zanggodin gunstige ooren bejegent, ik zal het voor geluk
rekenen, welbewust hoe kiesch en grilligli de tegenwoordige werelt valt, en
hoe karigh men somtyts den heiligen veilkrans uitdeelt.'
Dit was niet de eerste keer, dat hij zich als boer-en-dichter presenteerde.
Reeds in 1714 had hij in zijn Kenschets des Dichters 11 duidelijk omschreven
wie hij was: 'eens lantmans zoon', die leven moest van de arbeid zijner handen,
'al stug van barstent eelt'; 'die noit een school, staêg velden zagh en bomen',
en daarom blij was, het dichtspoor van Hooft en Vondel te hebben gevonden.
Ermee koketterend, dat hij de eerste boerendichter uit de Nederlandse letterkunde was, sprak hij tot zijn gedichten:
Zegt
Van
Die
Dat

voorts dan hoe ik (Teerste was
al de Nederlantsche boeren
't Zanggodinnendom
belas
het zich by den ploeg liet voeren.12

Het dichten zat hem zozeer in het bloed, dat hij steeds met verlangen uitzag
naar de vrije uren die hem 's avonds, na zijn werk op de akker en in het weiland, restten. Hij vertelde zelf, hoe hij er 's zomers naar verlangde, zijn 'grove
vingers' eindelijk weer op de harp te mogen zetten:

и Ed. cit. I, p. 10—2.
12 Id. p. 8 - 9 .
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Het zy ik van den akker keer,
Daer Ceres kouter deur de vooren wort gedreven.
En voel туп zuchten al van veer
Gezwint vooruit naer туп eng schryfvertrekje
zweven;
Het zy ik uit de kfoverwei,
Daer Pales кое en schoep roomzwangre ¡adders dragen.
Met volle meUek'èemren schei.
En korte poozen vinde in lange
zomerdagen.13
In dat eng schrijfvertrekje van het boerenhuis heeft Poots dichterlijke geest
gewoeld : op druilerige regendagen wanneer de landarbeid stil lag en 's avonds
tot diep in de nacht bij het licht van een kaars. Daar las hij Hooft en Vondel,
Antonides en Vollenhove, Moonen en Wellekens; daar maakte hij in Vondels
vertalingen kennis met Vergilius, Horatius en Ovidius. Daar schreef hij tussen
1715 en 1721 zijn stemmige avond- en nachtmijmeringen De Maen by Endymion
en Zomersche Avant, zijn blijde landzangen Akkerleven en Morgenzang, zijn
seizoengedichten De Lente en Winter en tenslotte zijn nationale treurzang Op
den hoogen Watervloet van 1717. In de vormgeving van al deze gedichten
verraadt zich de classicistische dichter, die wilde tonen hoe klassiek hij zich
had geschoold, uit de inhoud echter spreekt de ware poëet, die de stemming
van de nacht, het land en de seizoenen suggestief wist te evoceren.
In De Maen by Endymion 14 herschiep Poot het oude mythologische verhaal
over Diana's verliefdheid op de herder Endymion. In een welgekozen metrum
verhaalt hij het middernachtelijk bezoek van Latona's dochter aan de slapende
herder. De dichter heeft de schildering van de nachtelijke natuur niet slechts
als ornament aan het gedicht toegevoegd, maar er een wezenlijke stemmingsfunctie aan gegeven. Dit blijkt reeds onmiddellijk uit de eerste zes strofen:
De zuster van de zon
Liet op Endymion
Haer minnende oogen dalen.
't Was nacht toen zy hem zagh;
Moer heur gezicht schoot stralen
Trots Febus over dagh.
Men koorde mensch noch dier.
Geloei van кое noch stier.
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint.
De hemel zonder wolken,
Diane mingezint.
is ld. p. 5—6.
и ld. p. 154—58.
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De Herder, onbewust
Van alles, sliep gerust
In Latmus wilde bosschen.
Zy hielt hoer zïlvre kar
En hagelwitte rossen
Recht op hem oen van ver.
Haer eeuwigbleek gelaet
Wert roozigh inkarnaet
In 't nadrend nederryden.
Dianes dwerg schoot straf;
Latones telg most lyden;
Zy steeg ten wagen af.
De bloemen oen den top
Des heuvels loken op.
De tyt scheen te verjongen.
De nachtegael hief oen.
Het wout kreeg duizent tongen,
't Geboomt veel groener Ыаеп.
Terwyl quam Febe by
Den Sfaper, dien ze bly
Toelichtte met haer glanssen.
't Gaet wel, zei zy, my leit
Aen lucht noch starretranssen:
Hier slaept туп zaligheit.
In de tweede strofe ligt, onder een wolkenloze hemel in maneglans, de aarde
in een kosmische stilte, die door wind noch horizongeluiden wordt verstoord.
Bij het naderen van de maan ontwaakt de natuur uit haar nachtelijke droom:
in de twee korte inleidende verzen van de vijfde strofe blijft het nog stil en
deze aanvankelijke rust vindt haar afsluiting in de derde regel vol mysterie.
Maar dan volgt plotseling de climax van de strofe in het korte vers, waarin de
nachtegaal de dromerige stilte verbreekt, waarna de strofe weer rust vindt in
de brede harmonie van een polyfonie, die het doorglansd nachtelijk woud
doorklinkt.
Het nachtelijk landschap is in de minnedichten van deze bundel vaker de
ideale plaats voor de liefde. Wanneer de dichter, gedreven door de minne,
's avonds in het veld verlangend op zijn Rozemont wacht, verzucht hij bij het
aanschouwen van het schemerend land; 'O zaligh velt! o groene boomen!
't Kost hier te nacht wel bruiloft zyn.' 1 5 Op. dit. gedicht Wachten volgt zijn

15 ld. p. 162.
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mijmerende zang Herdenking, die een herinnering is aan een avond en nacht,
vol liefde en stemmige stilte. In de geest van Luyken zingt de dichter dan :
De westewint blies zacht; de zwoele zomer bukte
Met zyn gebloost gelaet de blyde werelt toe;
Het wout was Zong verlost van 's gryzen winters roê;
Toen ik met Rozemont de teêre kruit jes drukte:
Niet met den voet alleen, oen wien dit slechts gelukte,
't Gebloemt spreidde ons een bedt. och, туп gedachten, hoe!
Och, hoe was in dien nacht туп brandigh hart te moê!
Dat sprong van blyschap op terwyl zy
nederhukte.1β
Zomersche Avont17
is een authentieke stille avondmijmering. De dichter
staat geleund over het hek van het boerenerf en ziet op hetzelfde ogenblik in
de zinkende avondzon een symbool van rust voor de afgesloofde mens en in de
fonkelende avondster een zachte aanmaning tot de min. De vleermuizen fladde
ren reeds om de boerenwoning en de lucht verduistert voor de nacht:
De moede zonnewagen
Staet vrachtloos. d1 avontzon
Zinkt in de westerpekelbron.
Aldus ontglippen ons de wentelende dagen.
De star der Mingodin
Ziet (Teerste op 't aerdtryk neder.
Mineias dochters vliegen weder:
Ook spant de stille Nacht zyn zwarte poerden in.
Dan vergeet de dichter zijn mythologische zonnewagen, nachtpaarden, Mi·
neia's dochters en westerpekelbron en wordt hij geheel zichzelf:
Wy zien de schemeringen
Verdikken, doer we stam.
Airede heft de guide maen
Hoer horens op, en rukt ter baene in haerer kringen.
Hoe rust het hangend loof
Der luisterende
boomen!
Geen wint beroert de vlakke stroomen.
Het slaeperige velt wort blint en stom en doof.
Thans telt de herder blyer
't Gestalde vee, half vet.
De melkmeit schikt haer' hooftdoek net.
En wacht met ongedult de komst van hoeren vryer.

ie ld. p. 163.
17 ld. p. 181—82.
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Voor Poot was de nacht geen tijd van duisternis en schrik. Dan genoot hij
juist van een verhoogd levensgevoel, waarin de zachte melancholie van zijn ziel
kon uitstromen in de glanzende oneindigheid van het nachtelijk firmament.
Moge, zo schreef hij in zijn Vrolyk Leven, bij het ondergaan van het licht de
nacht ύ misschien gaan benarren:
My niet; nu komt de blanke maen
Met haer vergulde horens aen
En hondertduizent starren.18
Tegenover deze wonderlijke nacht- en avondgedichten met hun schemerende
landschapscontouren staan de scherp getekende landschappen uit Morgenzang
en Akkerleven, twee gedichten die tintelen van frisse landelijke bedrijvigheid.
In Morgenzang 1 0 nodigde Poot Valerius Rover en zijn vrouw Kornelia uit,
om 's morgens vroeg Delft eens te verlaten en de morgenstond te komen ge
nieten op het wijde land van Abtswoude, waar de hemel voor hen zou open
gaan. Voor deze hooggewaardeerde patriciërs schreef hij zijn fraai-gestileerd,
kleurig morgenlied, dat in zijn klanken en beelden reminiscenties oproept aan
Vondel, Spiegel en Antonides : ï 0
De blanke dageraet bemoeit met guide glanssen
De dagkim, ah hy plagh.
Het kriekende oosten pronkt met koele roozekranssen.
En gaet in arbeit om den arbeitzaemen dagh
Te boeren, midlerwyl verkrygen alle dingen
Hun verf en wezen weer.
D'ontwaekte nanacht wykt: de stomme wouden zingen.
Beluistert van het velt hngs 't vlakgekemde meer.
De wouden en het meer heeft Poot hier als ornamenten aan zijn streek toegevoegd, evenals de bergtop, die verderop door de alkoesterende zon wordt
verguld. Ook de rest van het gedicht vertoont de mengeling van werkelijkheid
en idealiserende fantasie, waarschijnlijk geheel naar de smaak van het lezersGins streeft een herderin die fier op natte struiken
Heur naekte voeten zet.
De ploeger wekt zyn' os: de visser licht zyn fuiken:
De reizer tygt op wegh: de jager spant zyn net.
Thans ziet men Melkerbuur den vollen eemer dragen;
Ну zingt en kent geen het.
Ну pryst zyn jeugdigh vee: hy pryst de jeugt der dagen:
Ну pryst de klaverwei die room en boter zweet.
is ld. p. 405.
« ld. p. 379—80.
20 Geerars, o.e., p. 494.
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Titelprent bij Poots

'Akkerleven'

Ну hoort den nyvren smit het heiligh kouter smeden
Dat zynen akker bout.
Ook toont hem 't nuchtre licht de huiverige steden
Daer hem de noeste markt fyn zilver telt en gout.
Akkerleven 2 1 verscheen in 1720 te Leiden in een afzonderlijke uitgave. Het
is geïnspireerd door het mode-motief van Horatius' Beatus ille, 22 en waarschijnlijk hebben Vondels Oranje May-lied en zijn Lantgezang voor Reinier
van Estvelt en Rebecka Bruining, de dichter voor de geest gestaan. 23 Immers
de gemoedelijke landelijkheid van deze zangen vindt men ook terug in Poots
gedicht: uit het Meilied kende hij de gladde koeien met hun uitgespannen uiers,
Elsken met naar vrijer in het piepend klavergroen en de dansende melkboerinnen; uit het Landgezang het vlek met zijn vissers, ossedrijvers en herders. 24 Door het gehele gedicht gaat een speelse geestigheid, welke men ook
terugvindt in de gezellige plaat die François Bleiswyk voor deze zang maakte.
Het is mogelijk, dat deze geestigheid Poots zang zo populair heeft gemaakt en
dat het gedicht daardoor veel bekender is geworden dan Luykens bewerking
van hetzelfde motief in overigens veel poëtischer verzen. 23
Poot had reeds jarenlang gekoketteerd met zijn boer- en dichter-zijn. Toch
was hij geen boer, hij deed slechts alsof. Al hanteerde hij bij tijd en wijle de
glimmende ploeg, hij was toch niet één met de grond; hij was een esthetische
figuur, 2 β die het hem omringende boerenbedrijf en boerenland bekeek met een
Vondel in de hand en een glimlach om de mond. Als men hem in zijn schrijfvertrek maar niet te zeer lastig viel met de landarbeid, wilde hij dat werk graag
bezingen en was hij zelfs bereid, het landleven op een boerderij met een ideali
serende fantasie te stellen boven het leven in de stad. Evenals alle buitenplaats
bewoners van zijn tijd zocht hij genoegen in de rust, en wel in de eenvoudige,
'laege r u s t . . . des gerusten Lantmans', wiens leven zonder grote deiningen
steeds 'genoeglyk' voortrolde op het vertrouwde land rondom de boerderij.
Daarom zong hij in zijn schrijfkamer:

21 Ed. cit. I, p. 367—72.
22 M. M. Prinsen geeft in De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische
theorieën, A'dam 1934, p. 8, 9, 55—65 een overzicht van de dichters, die dit motief hebben
bewerkt.
83
Jos. J. Gielen wijst hierop in Tijdschrift voor Taal en Letteren XXVI (1938), p. 117—
19.
24 Respectievelijk in Vondel, WB II, p. 762 en VIII, p. 760.
25 Nicolaas Beets zegt in zijn Verpoozingen op Letterkundig gebied, Haarlem 1856, p. 208:
'Het is de van het begin tot het einde geestige behandeling, die de eigenlijke bekooring van
het beroemde Akkerleven uitmaakt.'
26 Hubert Korneliszoon Poot. Bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld, ingeleid en
toegelicht door Pierre van Valkenhoff, Zutphen (Klassiek Letterkundig Pantheon) 1939,
ρ XV.
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Laege rust braveert den lof
Van het hoogste koningshof.
Als een boer zyn hygende ossen
't Glimpend kouter door de klont
Van zyn' erffelyken gront,
In de luwt der hooge bosschen.
Voort ziet trekken; of zyn graen
't Vet der hlai met gout belaên;
Of zyn ghdde mellekkoeien.
Even lustigh, even bly
Onder 't grazen, van ter zy,
In een bogtigh dal hoort heien;
Toon my dan, o arme Stadt,
Zulk eert wellust, zulk een' schat.
Welige akkers, groene boomen,
Mahche weiden, dartel vee.
Nieuwe boter, zoete meê,
Klaere bronnen, koele stroomen.
Frisse luchten: overvhet
Maekt het buitenleven zoet.
Het landschap met ossen, akkers en bomen, met malse weiden, gladde koeien
en dartel vee onder een frisse lucht had hij vanuit de boerderij van zijn vader
kunnen zien; de hoge bossen, klare bronnen en koele stromen fantaseerde hij
er echter bij, evenals het bochtig dal, dat hij, via Vondels niet al te juiste vertaling van 'in reducta valle' uit Horatius' tweede epode, overbracht naar zijn
Zuidhollands landschap. 27 Maar ondanks deze mengeling van fantasie en werkelijkheid staat het hele tafereel daar toch in enkele trekken voor het oog
van de lezer geschetst. In de verzen over de boer met zijn ossen tekent hij in
een lange volzin, die zich, met voortdurende enjambementen, over vier en een
halve regel uitstrekt, de logge eentonige stap van de ploegos, die zonder op- of
omzien altijd rechtuit gaat, totdat de lange voor is gesneden, en de ploeg zich
met het vers omwendt. Daarnaast glanst dan het gouden graan, dat de vette klei
onzichtbaar maakt. 2S
Dan prijst Poot de landman verder gelukkig, omdat hij zich afzijdig kan
houden van koopvaardij en rechtszaal. Het land geeft hem trouwens in de verschillende seizoenen genoeg werk, waarbij hij zijn gemoedsrust kan bewaren:

" Vondel, WB VIII, p. 340; Horatius Ep. II, 11: 'in reducta valle' is: een verzonken
dal.
2a Beets, Verpoozingen, p. 204—05.
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Veeman houdt ziek by zyn vee.
En daer blyft zyn zorregh mê.
Zaeien, phnten en verzetten
Geeft hem werk. hy vist en jaegt.
Dikwyls valt hem eer het daegt
Vliegent wilt in looze netten:
Dikwyh voert hy met zyn raên
Grazigh zuivel stêwaert een.
AppeL· enten,
peereplukken.
Moeien, hooien; schuur en tas
Stapelen vol veltgewas,
Schaepescheeren, uiers drukken;
Zeven kinders en een wyf
Zyn zyn daeglyx
tytverdryf.
Vork en riek en schup en spade
Zetten zyne lusten pal,
't Zy de welgemeste stal,
't Zy de boomgaert hem verzaede,
't Zy de kruitben niet te loom
Op zyn laege tafel koom'.
Als de lente 't hnt beschildert.
Als de zomer zweet en gL·eit
Ploegt en spit hy onvermoeit.
Als de winter 't wout verwildert
Houdt hy den berookten hoert
Met zyn vrienden, ront van aeri.
't Herfstsaizoen, vooral te danken,
Snyt hem druiven, perst hem most.
Most die slechts wat moeite kost:
Hemelwaerde
wyngertranken
Vullen dan met wyn zyn ton;
Onlangs schutten ze ook de zon:
Want des zomers, na veel zwieren.
Neemt hy, om zich goet te doen.
Onder 't loof een slaepje in 't groen
Daer de vogeh tierelieren,
Daer een levendige vliet
Van de steile rotsen schiet.
Ondanks de eerder genoemde on-Hollandse elementen en de hier veronderstelde wijnbergen en de levendige bergstroom, is de toon van het gedicht toch
Hollands gebleven, al missen we er de Hollandse molens en brede weteringen in.
In het minnedicht De Lente, ^ reeds in Mengeldichten van 1716 opgenomen,
nodigde Poot de beide Rotterdamse meisjes Katharina en Debora Blokhuizen
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uit, om op het land van de ontluikende natuur en de zang der vogels te komen
genieten. Hij voelde, dat hij zich in zijn lentebeschrijving zou moeten aanpassen bij de fijne smaak van Debora, 'die, luisterscherp, onechte dichters
streept'. 3 0 Daarom verzamelde hij alle lenteheerlijkheden die de modedichters
van zijn tijd bezongen:
D'ontdooide winter vlucht naer 't noord op Jovis doemen.
De boer verfoei den hoert: het vee den muffen stal.
Nu lachen berg en dal
En bosch en bron en vliet en beemt en gras en bloemen.
D'alvoênde zomer, daer 't geluk zich oen liet binden,
In ons door zoete gunst al weder toegedaen.
En fladdert herwaert oen.
Met loome vleugelen van heuwe
westewinden.
Nu wort het eenmael tyt de stadt om 't wout te ruimen.
Om 't aengenaeme wout dat, vry en ongedeert.
Zo vrolyk quinkeleert.
En orgels hooren loet, verguit met zachte pluimen.
Wat dunkt u, Joffertjes, Blokhuizens eedle telgen.
Wilt ge in het zaligh velt den blyden voglezang
(Gezang behaegde и lang)
Eens met uw oogen zien en met uw geesten zwelgen?
Wilt ge in den morgenstont eens bL·nke paerlen lezen
Van nuchtre Ыа егЫаеп of scheemrigh
lindegroen?
Maar Poot zou zichzelf niet gebleven zijn, als hij ook aan de behandeling
van zo'n traditioneel motief niet een eigen poëtische noot had toegevoegd. Deze
gaf hij hier in de voorstelling van de zomer, die geheel onbezorgd op lome
vleugelen van lauwe westenwinden komt aanfladderen.
De dichter kon niet nalaten, zijn gedicht met een ondeugend toetsje te besluiten. Hij heette de juffers van harte welkom, maar waarschuwde haar voor
de lentenatuur, die bijzonder gevaarlijk kon zijn voor meisjes, die de min nog
buiten haar hart wilden sluiten:
Ja koomt: zoo leide ik и daer beek- en boomgodinnen
Een' groen fhiweelen vloer bedansen, hant aen hant.
Neen blyft; de minnebrant
Wort buiten thans gestookt, daer al de dieren minnen.
Kupido school zich korts in lentgewas en rozen.
Dies, vreest gy 't Jongske nogh, zoo houdt и ongenoodt.
Of plukt 'er groen noch root.

29 Ed. cit. I, p. 179—80.
so Id. p. 427: Geerars, o.e., p. 130
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In een tweede seizoengedicht, Winter, 31 is Poot niet uitgekomen boven de
traditionele voorstellingen, die alle Horatius volgen. 3 2 Het persoonlijk element,
dat in zijn natuurgedichten zo goed als nooit ontbreekt, vinden we nu eens niet
in dit gedicht, dat met al deze algemene verzen begint:
Het zuiden is te rug getveeken.
Kalisto grimt ons oen uit koude hemelstreeken.
De bulderende noordewint
Maekt al de zee ontzint.
Men hoort de hagelbuien kraken.
Het ys bevloert de vloên: de sneeuvlok dekt de daken
En 't aengezicht van '/ koele velt.
Thans treurigh en ontstelt.
De dichter meent, dat men er dan het beste aan doet, de warme zomer binnen
te sluiten (Luyken) en zich een keur van spijzen goed te laten smaken.
Geheel afzonderlijk staat in deze bundel het nationale rampdicht Op den
hoogen Watervloet omtrent het einde des jaers MDCCXV1I, 33 dat reeds als
een afzonderlijke uitgave was verschenen. Veepest en watersnood hadden al
jarenlang het platteland van Holland geteisterd. Toen bracht tot overmaat van
ramp een nieuwe watervloed, omstreeks Kerstmis 1717, het land plotseling
onnoemelijke schade toe. Vooral West-Friesland en de Groningse landen hadden
het daarbij zwaar te verduren. 3 4
Bij het lezen van Pools watersnoodlandschap in dit gedicht denkt men onmiddellijk aan Vondels soortgelijk landschap in diens Inwydinge van 't Stadthuis l'Amsterdam. 3S Poot hield zijn tafereel echter vrij van mythologie: wat
bij Vondel de Nijd, Neptunus en de opgejaagde zeegoden deden, deed bij Poot
Gods gramschap:
'k Zal van de grimmigheit der aengeschonne zee
En hoere golven zingen;
En hoe de werelt krimpt van woedent waterwee.
Och! mögt туп jammerklagt door lucht en wolken dringen.
Godts gramschap, fang gesart door 's menschen wrevelmoedt
En opgehoopte zonden.
Bedreigde 't aerdtryk met een nieuwen wereltvloet.
En preste 't pekel op uit grondelooze gronden.
Daer quam een winterstorm, van 't bulderend noortwest,
Aengieren op zyn pennen:
31 ld. p. 408—09.
32 Carmina I, 9: Epod. 13.
33 Ed. cit. I, p. 385—88.
3* Geerars, o.e., p. 60; P. J. Blok, Geschiedenis van hel Nederlandsche volk, deel VI,
Groningen 1904, p. 78.
35 Vondel, WB V, p. 868 w. 213—38.
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Die schudde strani en duin en toren en stêvest,
Veeljaerigh eikenbosch en hooggetopte dennen.
Toen sloeg, o Wezer, Elve en Eems, of wie gy zyt.
Toen sloeg uw lot oen 't zinken.
Uw veege hoop verstoof, gy waert den zegen quyt.
Men zagh geen eene star tot uwen bystant blinken.
Het groene zeenat dringt en berst verbolgen in.
En klimt met gryze baeren:
Die werpen 't lichte schuim aen 's hemels steile tin.
En weeten van geen rust, noch denken op bedaeren.
De logge dyken zyn nu losser dan de stroom.
Hoe zal men tFinbreuk weeren?
't Wanschapen watervee weidt zonder poel of toom;
Hier helpt geen heiwerk, hooft, noch wigt van hechte beeren.
Dus dry ft het vaste lant met vliet en zee gemeen.
Wat legt het diep verdronken!
De steden zien verbaest rontom haer muuren heen
Slechts scholpent nat; alsof heur dOerdboôm waere ontzonken.
O deerelyk tooneel van 's werelts lossen slant!
O klaegstof aller tongen!
Het driftigh wier bedekt het weligh korenlant.
De dolfyn speelt en zwemt daer anfangs dOssen sprongen.
Ook vaert men hoog en wydt daer 't bezigh kouter pas
Den vetten klaigront scheurde.
Het voertuig troost wie nogh der doot ontklommen was
En op een dryvent dak van leet en honger treurde.
Voort most men, met verdriet, na dezen bangen noodt.
De drenkelingen vissen.
De man vindt zyne gaê, de zoon zyn' vader doot.
Och! leefde «Γouderdom tot zulke jammernissen?
Gaf Vondel in 1655 een epische beschrijving van de waterramp, Poot bezong
de rampen van 1717 in een gezwollen lyrische toon, die de leerling van Antonides in hem verraadt. Ziet men bij Vondel een documentaire schets, bij Poot
staat men voor een barok schilderij vol kleur en felle dynamiek.
— Over zijn geheel genomen getuigt deze bundel van Pools grote liefde voor
'Abtswouts brede buitenbuurt', waar hij zijn vrienden uitnodigde om er in de
'ruimte' van het 'wydtafgeweken velt' de 'onnozelheit der eerste werelt' rondom
zijns vaders hoef en haard te komen aanschouwen. Hij had er overdag de snelgevlerkte winden 'door groen en schomlend lover' zien spelen en er 's avonds
de gouden zon zien ondergaan in het 'schemervalligh Westen'. Daar had hij
ook overdacht, hoe eens het 'genoegelyk gelaet van weide En akker streelde
't stil gemoet' van zijn moeder. **
se Ed. cit. I, p. 381, 394, 395, 403; 174; 258.
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Tweede bundel (1728)
Een jaar na het verschijnen van de blijde bundel van 1722 begon voor Poot
een crisisperiode, die voortduurde tot 1728, het jaar waarin zijn tweede bundel
verscheen. Deze crisisbundel is een weerspiegeling van een vijf jaar lang
getourmenteerd zieleleven. Tussen een overvloed van plichtmatig-geschreven
gelegenheidszangen vindt men er gedichten in, vol van de schrijnendste zelf·
beschuldigingen.
De crisis zette in met een verblijf van een jaar in Delft, door hemzelf zijn
'doolvaert' genoemd. Geleidelijk was Poot tot het besef gekomen, dat hij op
de boerderij eigenlijk als een eenling leefde, die in zijn kunstenaarsaspiraties
door zijn familie niet werd begrepen en dus nooit zou kunnen huwen met het
meisje van zijn dromen. Daarom verhuisde hij in het vroege voorjaar van 1723
naar Delft, waar hij in dienst van de uitgever Boitet een bestaansmogelijkheid
hoopte te vinden, waarop hij zou kunnen trouwen.
Vlak voor zijn vertrek uitte hij op 11 april in een bruiloftslied Lentefoof31
zijn eigen verlangen naar het huwelijk. Daarin schilderde hij een landschapje
vol lichte lenteliefde:
O wellekome Lentedagen,
Ziet hoe gy 't al in vreugde

leidt...

Uw zegen zweeft met zoete luchten
Door hof en beemt en
akkerlant...
Sefyr vliegt oen op d'eerste geuren
Der nieuwe bloemen in het
velt...
De groene rant der koele vlieten
Voelt weer der Nimfen blyden dans,
Daer tusschen loof en smalle rieten
De Saters heren op hun kans ...
Uw zon, die met een bruiloftshulsel
Door Ram en Stier en Tweeling rydt.
Schiet stralen, door wier fyn verguldsel
De liefde gloeit die 't hart verblyt.
Ai hoort het minziek lucht geschater.
En ziet hoe (Toerde blaekt van min.
Toen hij eind april zich in Delft had gevestigd, legde hij aan zijn Amsterdamse vriend Jan Egbertszoon Buis in een rijmbrief uit, hoe hij, 'eens lantmans
zoon', de stad had kunnen verkiezen boven het vredige land: S8

37 Ed. cit. II, p. 226—30.
38 Id. p. 14—18.
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De lantbou, milde Vrient.
Gevalt my ¿anger niet, noch is met my gedient.
Те оотеп kost ik beemt en beek en akker minnen.
Moer och, hoe schichtigh draeit de weer hoen onzer zinnen!

...

De stedeling, op lucht en fontvermaek gesteh.
Verheft de zaligheit van 't quinkeleerend velt.
Ну biet de stadt den rug, en loet karros en wagen
Gezin en huisraet snel op zyne hoeven dragen.
De lanlman die de stadt op eenen feestdagh ziet
Veracht den loggen ploeg, en wil naer buiten niet.
Ik, die de spa niet meer kan oen de citer huwen.
Word van myn' geest genoopt om 't lustigh wout te schuwen.
Ons is het hemelront toch ahins even na.
Bid slechts, dat myn bedryf en toeleg wel
besL·...
Zoo
Zoo
My
Zoo

ge и gewaerdigt my na dezen te bezoeken.
koom in 't bloeiend Delf; daer zult gy voor myn
neergebogen zien, en wachten op 't geval.
dra de nachtegael den Mai verheugen zal.

boeken

Er was voor Poot in Delft nauwelijks een jaar van werken, dolen en drinken
verstreken, of hij voelde, als een verloren zoon, weer een hevig verlangen in
zich opkomen naar de onschuldige en reinigende rust van het landschap rondom
zijns vaders hoeve. Eind februari 1724 was hij zo overweldigd door het ver
langen zich te bevrijden van de benauwende stad en weer ruim te ademen
op het land, dat hij er op 29 februari zelfs over zong in een bruiloftslied. m
Hij bekende daarin, dat het verlangen hem alle inspiratie had ontnomen en
dat híj zonder het open land niet meer zou kunnen leven:
Moer ik, helaes! vint myne snaren
Thans dof, en al myn geesten moê.
Wat plagt ik lustigh op te zingen
In 't groen van myn geboortebuurt!
Nu quellen my bekommeringen.
En bezigheit, die eeuwigh duurt.
Men sluit my binnen poort en wallen.
Wat star of my 't vermaek ontzei
Van hoef en velt en bosch en stallen
En beemt en beek en kfoverwei?
Woutnimfen, 'k prys uw bron en boomen,
Waernevens ik b^n opgewiegt.

39 ld. ρ. 26β-€9.
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En hoop и weder by te komen
Zoodra de lentezwaluw vliegt.
Dan zal ik и langs roozeranken
Vertellen, hoe ik heden quyn.
Poot kwijnde weg in Delft. Een tijdlang had hij in drank en verkeerd gezel
schap een surrogaat gezocht voor wat hij aan vrije natuur miste. Toen werd hij
zich plotseling voorgoed bewust, dat de grote natuurruimten voor hem een
noodzakelijke levensbehoefte waren. Vlak voor zijn terugkeer naar Abtswoude
Het Ыпі, het stille velt, het eenzaem buitenleven
Is best tot rust bequaem:
Hoe 't zy; ik wil liever een vergeten fontman wezen.
En leven by het vee.
Dan overal bekent, te jammeren van wee.
En 's adders tong te vrezen. 4 0
Eind april 1724 was Poot weer terug in Abtswoude. Hij voelde er zich als
een herstellende op het land en schreef toen aan zijn Rotterdamse vriend, de
advocaat Willem van Loo, een rijmbrief, waarin hij hem bedankte voor de ge
zonden boeken, waarmee hij als een arts hem weer rust had geschonken. 4 1
Poot meende, dat deze vriend er recht op had, te vernemen wat hij had door
gemaakt en hoe hij tenslotte aan de gevaren was ontsnapt. Scherp stelde Poot in
deze brief het Delftse onweer tegenover de klare rust van Abtswoude, waar hij
weer ingetogen mocht leven, hoewel de boom der kennis er voor hem nog niet
was geplant:
't Gewapend zwerkheir scheen zyn magt korts aen te leggen
Tot туп verandernis.
¡к zagh Gods blixempyl de zwarte wolken scheuren.
By nacht in 't naeuwe ruim:
De donder lichtte schier de goude hemeldeuren
Van haer' metalen duim:
Het aerdryk beefde alom van 't schor geloei der winden:
D'ysbrokken vielen dicht.
Men kon den ingang toen des dootschen afgronts vinden.
Moer maen- noch starrelicht.
'к Vloodt uit een eenzaem velt, en riep de
Te hulp met wensch op
wensch,...

wetenschappen

Toen wrackte ik 't heiloos padt van elx ontuchtigh
En voelde ту bereit

leven.

«o Id. p. 400.
« Id. p. 27—31.
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Om door een stil gedragh voorts eene schets te geven
Der ingetogenheit.
Vraegt ge ook wat ik nu doe; men dicht wat als we kunnen:
Doch waertoe dit gezegt?
Bezie 't, en коот туп zorg in Abtswout eens verdunnen,
'к Zal wyzen waer het legt.
Ten oosten dezer buurt bespoelt de Schie haer boorden.
Ten zuiden Maeut de vest
Van 't smookende Schiedam, Delf heft zich op in 't noorden
En Schiplui deist in 't west.
In deze wyk leef ik op heden als een koning.
Dat is, van zorg schier grys;
Ook schier als Adam in den Lusthof, want туп wooning
Telt veel verbode spys.
Ja zeker, Abtswout zal naer Eden wat gelyken.
Indien men 't wel beziet;
Maer geen gebodt doet ons den boom der kennis wyken;
Die staet 'er thans nogh niet.
'k Zie echter met vermaek daer gras en bloemen groeien.
En eer de waerde reen:
Ook wensch ik daer, туп Vrient, dat lang uw geest magh bloeien
Tot nut van 't algemeen.
Onder 'd'Abtswoutsche linden' schreef hij, kort na zijn terugkeer, een berouw
volle biecht in zijn allegorische Reisbrief oen den Heer Jan Oudaen. 4 2 Uit het
verslag van deze allegorische dooltocht naar het valse 'kermislant' blijkt, dat
hij onderweg reeds vaker heimwee had gevoeld naar zijn ouderlijk huis :
Gy zult ту ook van vreugt zien schreien.
Als ik, na ramp en wee.
De vaderlantsche
bfoemvaleien
In stilheit weer betre.
O, sprak ik dikwyls, hoe gelukkigh
Zyt gy, die 's vaders huis
Noit heb егШеп, noch dus drukkigh
U vint in 't stroomgedruis!
In zijn Algemeene Brief, 4 3 vermoedelijk enkele jaren na zijn terugkeer ge
schreven, blijkt de lucht boven zijn bezwaard gemoed weer wat te zijn op
geklaard. In een vrolijke verhaaltrant vertelt hij in het kort zijn leven. Hij
begint met een schets van zijn geboortestreek:

42 ld. p. 51—70.
43 ld. p. 82—96.
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't Groen Abtswout is vooreerst dan met zyn
grashndouwen
Poots tWerZani en wieg, niet wydt van 't prinslyk Delf.
Wanneer hij zijn ouders heeft geprezen om hun trouwe zorg en vlijt, beschrijft hij heel eerlijk zijn ambivalente houding tegenover de landarbeid:
By hen most ik al vroeg den noesten lantbou leeren.
Die alleroutste kunst waermê zy zich geneeren.
Ik ging dan achter hen langs akker, stal en wei.
Moer met een' kleinen lust, 't geen ik nu schier beschrei;
Want door veel melkens, veel verwelkens en veel bouwens
Vergaert men overvloei, van honger meen ik trouwens.
En scheuren in den rok, en eelt aen voet en hant.
Doch ondertusschen ook een overbot verstant.
Met andere jongens was hij dagelijks 'langs den dyk' naar 'de boerenschool
van 't Schipluisch A B C ' getrokken. Thuis had hij 'pennelekeningen Van huis
en hof en kerk en mensch en dier en plant' gemaakt. Maar toen de dichtkunst
hem had aangegrepen en hij Vondel had ontdekt, had hij daarvoor alles laten
Wat was
Hoe bad
Opdat ik
De kunst
Maar:

ik tot de kunst met heeten lust genegen!
ik in den oogst wel menigmael om regen.
van het werk, en by туп boeken quaem'!
was voor de winst ту zeker aengenaem.

Na dezen wert туп geest als zinneloos bewogen
Tot eene reis, die ту heeft uit het velt getogen.
En in een Stadt gephetst. wat of ту overging?
Al leefde ik hondert /oer, tot die verandering
Van woonstê en bedryf was ik niet weer te krygen.
Ik zal туп Delfsche deugt der werelt niet verzwygen.
Want daer onthield ik ту net zespaer maenden lang.
Berooft van veltvermaek en blyden voglezang.
Nu woon ik weer op 't ioni ín sneeu en slyk en regen.
Moer ook in zonneschyn en wenschelyken zegen.
En wachte op 's Hemels gunst, die zoo veel quaets verschoont.

De verwarring, ontstaan door zijn Delftse doolvaart, werd in Abtswoude echter groter door een ernstige geloofscrisis, die enkele jaren aanhield. Deze stelde
hem voor zoveel innerlijke problemen en maakte hem zo zwaarmoedig-introvert,
dat hij zich in die tijd niet spontaan aan de natuur en anderen kon geven.
Daarom vinden we in deze bundel ook geen echte natuurverzen. Hij schreef
gelegenheidsgedichten op bestelling, en de noodzakelijke natuurverzen daarin
waren niet veel meer dan traditionele arcadische schabionen. De harmonie
tussen het introverte en extraverte zou hij pas in zijn laatste zes levensjaren
vinden. Daarvan getuigt zijn derde en laatste bundel.
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Derde bundel (1735)
Opvallend rijk aan fijne natuurzangen is Poots derde bundel, die in 1735,
anderhalf jaar na zijn dood, verscheen en de nagelaten gedichten uit zijn laatste
zes levensjaren bevatte. In deze jaren, na 1728, ontstond er een stilte rondom de
dichter. De stroom van gelegenheidsgedichten hield op en in plaats daarvan
kwam er een poëzie, die getuigde van een grote verandering die in Poots
innerlijk had plaats gegrepen. De verzen gaven uitdrukking aan een toenemende
zwaarmoedigheid, maar getuigden ook van een religieuze verdieping, welke
zich uitte in een verrukking over Gods grote schepping. 44
Poots natuur- en landschapbeschouwing had óók een belangrijke verandering
ondergaan. Hij zocht in het vervolg bij voorkeur de grote bevrijdende ruimten,
zowel om er zich psychisch in te kunnen ontladen als om er de oneindige Schepper in te ontmoeten. Het landschap was voor hem niet langer een louter zintuigelijke aangelegenheid en diende hem niet meer alleen tot achtergrond van
eigen gevoelens en stemmingen, maar het werd voor hem een psychische en
religieuze levensbehoefte. En in deze n o o d z a k e l i j k e b e h o e f t e
aan
n a t u u r e n l a n d s c h a p schuilt het volkomen nieuwe van Poots natuur- en landschapsvisie.
Wanneer we nu zien, dat de natuuraanschouwing Poots ziel steeds opwaarts
voerde naar de Schepper en dat hij in de natuur voortdurend tegelijk een
afstraling en een schaduw van het hemels paradijs zag, 45 dan betekent dit niet,
dat Poot een tweede Cats of Huygens was geworden. Die dichters zochten in
de natuur naar verschijnselen, en liefst naar details, die konden dienen om de
gedachten op te voeren naar de Schepper, Poot zag steeds het héle landschap
met de stemming die erover lag als schepping Gods, en dit was voor hem iets
zo vanzelfsprekende, dat iedere natuurbenadering voor hem vanzelf een Godsbenadering insloot. Wel waarschuwde hij er herhaaldelijk voor, dat men zich
niet moest vergapen aan het natuurschoon en wees hij er uitdrukkelijk op, dat
al het schone in de natuur een ladder was om tot de Schepper op te stijgen,
maar dit deed hij dan voor hen, die zich misschien zouden verliezen in de
natuur op zich. Zelf had hij deze waarschuwingen niet nodig, want voor
hem vormden, evenals voor de latere Gezelle, God en natuur één grote harmonie. In al zijn natuurgedichten van deze jaren was God steeds expliciet of
impliciet aanwezig.
Het arcadische genre uit zijn eerste bundel heeft nu plaats gemaakt voor een
breed ruimtelijk landschapsgevoel, en het stemmige genre is nu verdiept tot
een zachte natuurmelancholie. Van deze vernieuwing getuigen zijn seizoengedichten Mei, Zomer met het daarop aansluitende Zomerönweer en Herfst, en
verder zijn Lantvermaek, Een schoone dagh en de sublieme zang Nacht.
Uit de zang A en Godt, de openingszang van deze bundel, klinkt een blijde,
44 ld. p. 285.
45 ld. p. 293.
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vrijmoedige toon, waarin hij God zijn dankbaarheid uitzingt voor de bevrijding
uit het vroegere, vertroebelde leven, dat hem de ogen had gesloten voor
de schoonheid van de natuur. Hij voelt zich bevrijd uit een enge kerker en
zich staan onder een wijde, vrije hemel:
'k Was door zwaermoedigheit eens byster onvoorspoedigh.
En lang benaeut en naer: nu gunt gy het blymoedigh
En liefelyk gezigt der schoone schepsels my.
Verdriet· en kommervry.
En hoe verlies ik nu met lust my in 't beschouwen
Van hemelront en lucht en beeken en fondouwen!
Dit maekt gy me oit wel eens zoo zoet en zonderling.
Dat ik van blyschap spring. 4 β
Hetzelfde gevoel van ruimte en vrijheid trilt ook door zijn gedicht Lantvermaek. 4 7 Hij schreef het voor de Hagenaar Mr. Simon Schaep, die van tijd
tot tijd 'het dwarlend stêgewoel' ontvluchtte en met zijn 'snoggre duinmolossen'
op de lustkar 'langs akkerlant. En tuin, en velt, en heï' van het ,hoofsche
's Graevenhaege Naer 't heesche 's Graevezant' reed, waar hij een lusthof bezat.
Het contrast tussen een benauwde stad en het vrije land accentueert de dichter
dan in de schildering van een hoge, ruime hemelkoepel met daaronder een
weids verzamellandschap : 4 β
Het quinkeleerend ruim heeft louter leedverzaken.
Voor lust en aendacht, klaer.
't Vertoont, gereedt en breet, den overschoenen hemel,
't Lief vaderlant der deugt;
Ook 't ront der blanke lucht, wiens schildrend wolkgewemel
't Begeerigh oog verheugt...
O (Taerdsche zaligheit schuilt in de groene wyken
Van 't welgelukkigh font
Geen vest, hoe ruim, kan oit de schoonheên binnensluiten.
Die 't breede groen bevat.
Hier hebt gy bosch by bosch, der Duitschen oude tempels;
Daer beemden, bly en frisch;
Gins weligh graengewas, den zegen aller drempeh;
En elders vliet en lisch.

4β Ed. cit. Ill, p. 8.
47 Id. p. 79—85.
48 Voor ontleningen o.a. aan Vondels Bespiegelingen
Ceerars, o.e., p. 501.

van Godt en Godtsdienst,

zie
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'к Zie weide, Ыаеи gebergt, vlak dal, bemoschte
En zee, die zedigh barnt;
Bescheenen alternaci van vriendelyke zonnen
En zegenend gestarnt.

bronnen.

Terloops geeft hij dan een ongedwongen terechtwijzing aan de mens die God
niet in de natuur ziet; daarna vervolgt hij zijn lofzang op het land:
Godts werken zyn zoo goet, zoo schoon en uitgelezen.
Die 't lant den oogen biedt.
Dat hy wel dubbelblint en harsenloös moet wezen.
Die geenen Schepper ziet.
Of wil men hem niet zien? dat 's een vervloekte blintheit.
Naer 's afgrants nacht daermé.
Doch 't schepsel hechte ons ook, door kleevende aerdschgezintheit,
Noit oen dees laege stê.
Zoo ga 'k dan 't schoonste schoon des aerdryks voort beschouwen.
En geef den Hemel lof.
O liefelyke lucht! o vrolyke landouwen!
Wat schaft ge al zingens stof!
Gy brengt my, met genoegt', туп ouden slant voor d'oogen.
En kommerlooze jeugt;
Met welke bei de tyt gezwint is heengevlogen.
Hier zie 'к туп' lust en vreugt.
De lantbou, ros van vel, puurt gout, in duizent perken.
Uit klei, die mynen
dooft...
Voorwaer, 't zoet Lantvermaek en lieve Buitenleven
Herbaren ziel en hart.
En hebben menigmael den boezem rust gegeven.
Van eedle zorg
benart;...
0 zaligh Lantvermaek! o Veltvreugt, zoet en aerdigh!
O aller weelden Stoel!
U kroont verdiende lof. Gy zyt der glori waerdigh.
Het seizoengedicht Λίβι'4e opent Poot met een betoverende schildering van
de natuurweelde in het lentelandschap. Dan breekt hij deze plotseling af met de
erkenning, dat het voor een mens onmogelijk is de volle schoonheid van de
meitijd te beschrijven. Daarmee is hij gekomen aan de pointe van zijn zang:
als deze geschapen schoonheid al niet te beschrijven en te vatten is, dan gaat
zeker de schoonheid van de Schepper het menselijk bevattingsvermogen ver
te boven.
49 Ed. cit. Ill, p. 86—92.
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In de zes strofen, waarin het lentelandschap wordt geschilderd, gaan de
gedachten van de dichter ook reeds verschillende malen uit naar God, maar
dit verhindert hem niet, de zoele westenwinden te voelen waaien over het land,
de liefdedeuntjes van de natuur te horen in loof en lucht, en naast de korenvelden de koeien te zien grazen in de drooggevallen weiden:
't Westen waeit, met boue vlaegen,
Weligh t'onswaert, pas op pas.
Spichligh riet en molligh gras
Danken 't zoet der zachte dagen
Voor den groei, die 't hart bekoort,
Daer men hem nu piepen hoort.
Haegen worden paradyzen.
En het verschöntloken kruit
Waessemt zulke geuren uit.
Dat 'er doden van verryzen.
D'aerde toont, in wyk by wyk.
Schaduwen van 't hemelryk.
'k Zie het dartelende Arkaedje
Met zyn bruine heuveL· hier.
't Beemtheil zaligt mensch en dier.
Akker, weide, duin, bosschaedje.
Zeen, rivieren, grysheit, jeugt;
Aües zwymt byna van vreugt.
D'uchtent dauwt Godts zegeningen
Op de bloesems, boon der vrucht.
Loof en wemelende lucht
Hoort men liefdedeuntjes zingen,
't Minnen had noit beter aeri.
Zie, ei zie, hoe alles paert.
Zie, hoe 't ront gaet met de jaren.
Daer de snoek lest schoot door 't nat,
Graest nu 't levend boter vat,
Dicht by maische zomeräiren.
En daer 't al in hemelwol
Wechkromp, stoet de weelde vol.
't Velt vergeet zyn' mont te sluiten.
En de steen, met lust verlaên,
Ryden, varen nu, en gaen
Om een Meigezicht naer buiten.
Daer verdwalen dOogen bly
In Godts lantschapschildery.
29
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Zomer s o zong Poot voor zijn vriend en leerling in de dichtkunst, Mr. Jan
Hudde Dedel, schepen en later burgemeester van 's-Gravenhage. Deze schatrijke
Hagenaar bezat in 1736, en misschien al eerder, de buitenplaats 'Outshoorn'
onder Rijswijk. Het is mogelijk, dat Poot daarop doelde toen hij hem aanraadde
op een warme zomerdag zijn buitenplaats op te zoeken, om:
naer 't ruime ¿ani,
T'ontryden met de koets den steedschen

zomerbrant.

Begeef и dies naer 'i velt en zyn genoeglykheên.
't Is nu gansch aengenaem, gerust en ver van kommer.
Te schuilen in de L·mmer
Van eenigh dicht geboomt,
Waerlangs een frissche beek blymoedigh speelt en stroomt.
Daar kon hij vanaf een hoogte over de duinen heen in zee kijken, van de
ondergaande zon genieten en onder de belemmerde lanen inspiratie opdoen bij
het aanschouwen van de bezonde akkers, weiden en vlieten:
't Is zoet nu, van iets hoogs, te zien de witte duinen.
Op hoer verzengde kruinen,
Betreên door d'eedle jagt.
En pink by pink uit zee aennadren met de vracht.
't Valt lief voorts, stil en vry, in d'ope lucht gezeten,
Zyn eige hofvrucht t'eeten.
Als dtavontstar al blinkt.
En 't veege schemerlicht in 't geele westen zinkt.
Loet uwe Lustplaets dan, na hartelyk verlangen,
Haer' keuschen Heer ontfangen
Met zyne Zielvriendin.
Ja streef, ter goeder uur, de groene henen in.
Vandaer zult ge, uit de schaêu, de lustige landouwen
Al dichtende beschouwen;
Want zulk een schildery
Zet der Poëten geest een heel nieu leven by.
Den gouden korenöogst, met slaep gedient noch sammelen.
Zult ge alsins hooren rammelen
En hygen op de klei.
Hoe druipt Godts voetstap ook op beemt en klaverwéi!
Hier wort, in 't lange gras, de roode koe gemolken.
En ginder dryven wolken

so ld. p. 93—98.
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Van klein vee kerwaert oen.
Wel heel van wol ontlast, тает braef met room gehen.
De moedernaekte jeugt doorzwemt de laeuwe vlieten.
De dorre winden schieten
Te flaeu en traeglyk heen.
Zoo stoet de Zomertyt dan in zyn volle leen.
De alwijze God zorgt steeds voor de wisseling der seizoenen, en gelukkig is
de mens die Gods Wijsheid herkent in hun wisselende schoonheid:
O Dedel, waerde Heer, wat zyn de winterdagen.
Die gryze rokken dragen.
Nu verre uit onze lucht
In 's werelts diepsten nacht verschoven en gevlucht!
Daer sneeu en hagel lag voordeez', en sleden glipten.
Of schaetsen
heeneslipten,
Gudst heden 't rookend zweet
Des landbouws op den gront, wel dorstigh, droog, en heet.
Zoo doet (Talwyze Godt, nu dOeble lente bloeien.
En dan den zomer gloeien.
Ну kroont den herfst met wyn.
En zent daerna den vorst, by klaeren maeneschyn.
Maer geen saizoen, of 't ¿aet, schoon 't strenger valle of zachter,
Den aerdbol zegen achter.
Zoo stroome, o braeve Heer,
Een gunstrivier van Gode op и en d'uwen neer.
Doch loet ons hier, als best, den ryhen Zomer roemen.
Die wint van lentebloemen
't Zoo wyd, met groen en ooft.
Ah iemant beter doet, die geeft, dan die belooft.
GeUikkigh, slechts! die van al 's aerdryks schoone zoeken
Een ladder weet te maken
Waerfongs hy klimt by Godt,
Den Schepper van dit al; der vroomen loon en lot.
Het hierop volgende gedicht ZomerönweerS1 is een zwaargeladen, dynamische schildering van een natuurgebeuren dat in het luchtruim en op de aarde
tiranniek en angstaanjagend woedt, maar uiteindelijk toch van God voortkomt en dient om Zijn lof te vermeerderen.
Werden de heerlijkheden van het landleven, de lente en de zomer in de hieraan voorafgaande gedichten met opzet breed uitgemeten en uitbundig bejubeld

51 ld. p. 99—105.
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om daardoor de verhevenheid van de Schepper duidelijk te laten uitkomen,
nu wordt het losbarsten van de elementen in zijn volle kracht beschreven
om daarin de almacht Gods te laten spreken.
In een gezwollen taal, die weer herinnert aan Antonides, laat de dichter zich
door zijn fantasie meeslepen: donkere bossen huilen, het logge aardrijk loeit
en zweet in barensnood, de zee stuwt haar golven op naar de lucht, de ziel
der rotsen gilt en zucht, en de spitsen van de bergen splijten. Maar ook geeft
hij een werkelijkheid, zoals hij die op een broeiende zomermiddag zelf ooit
had waargenomen. Hij begint zijn gedicht met een plotselinge verduistering
van de dag:
Hoe smoort de volste klaerheit
Des daglichts in de naerheit
Van een' pikzwarten nacht! Hoe berst, met schor geluit.
De zwangre donderwolk in vier en hagel uit!
Wat woén de tweepaer winden
(Thans dolle
krygsgezinden)
Vervaerlyk ondereen, terwyl, daer 't alles wiegt,
't Graeu stof van dyk en straet ten hoogen hemel vliegt!
Door de onbarmhartigheid 'des blaeuwen dwarrelwints' liggen de ooftbomen
'deerlyk omgewaeit. Of van hunn' dikken stam en kleigront afgedraeit':
De wegen zyn gesloten
Door blaên en groene looten
En afgesfogen tak en aengewaeide

schoof.

Alles wat ooit groot en sterk scheen, zo besluit de dichter, wordt door Gods
hand getroffen; wat echter eenvoudig en nederig is, wordt door Zijn storm
niet beroerd:
De donder, blixem, wint, en weerlicht loopen mis.
Of treffen zachtst en minst 't geen laeg en buigzaem is.
Moer gy, die oit zult lyden;
Houdt moet in droeve tyden.
't Is Godt, Godt is 't alleen, die onweer doet ontstaen.
Ну is het, hy alleen, die 't ook doet overgaen.
Beseft voorts
onverdroten.
Dat door die grove nooten.
En met zoo oversterk en vreesselyk een tong
Het luchtruim tot Godts lof, en van zyne abnagt zong.
Met een grootse, solemnele entree, 'den weledelen en grootachtbaeren Heer
Mr. Adriaen van Assendelft' waardig, opent Poot zijn zang Herfst, 5 2 waarin hij
52 ld. p. 106—13.
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deze oude burgemeester van Delft eerbiedig zal geleiden door de rijke, paradijselijke natuur van een jaargetijde, dat het zaligste seizoen is, als men er slechts
Gods mildheid in wil zien. Gods gunst, die, ondanks de zondigheid van de
mens, voortdurend haar zegeningen over de aarde laat dalen, doet in het herfstseizoen haar zegen toeven in een stil-rijpende natuur, om daarmee alle wensen
van de mens als in een herfstparadijs te vervullen:
Belieft het u, van staetgeleerde blaên.
Langs VTolyk гут, tot ту toe neer te klimmen.
Zoo zult gy zien туп vaers voor и gelaên
Met vruchten, die van koelen herfstdau
glimmen.
't Zal door 't grofvette en klaerbescheenen ryk
Des zaligsten saizoens uw' geest geleiden.
Loet al wat leeft alechts onophoudelyk
Den woerden roem des milden Godts verbreiden.
O Assendelft, geacht by Stadt en Stoel,
Aen uwe deugt en wyskeit
dierverbonden.
Zie, hoe (TAertstroon zyn gunst nogh vallen loet
Op nietigh stof, aenëengckleeft van zonden.
Zie, hoe 't geluk, dat, bly en onbelet,
Zyn kruin verheft, nogh hooger dan de starren.
Op d'aerde neer zyn groóte voeten zet,
Daer nu zoo lief Godts zegening blyft marren.
't Ryk najaer stort een' gullen overvloei
Van ryp gewas in 't menschdoms ope wenschen.
Hoe leeft de vreugt, wiens L·ntheil zuidergloet
Noch noorderkou deén quynen of verslensen!
Zy trekt een' goên, een' wonderschoonen
prys
Uit boomgaert, beemt, gebergte, dal, en akker.
Al (Poerde is een gezegent paradys.
Haer voedsterzucht blyft wenschbaer voor ons wakker.
Na een brede behandeling van alle genoegens van de Herfst, die 'bukt, en
draegt, aen zyn zeer grove hant, Een' breeden korf, gepropt met duizent dingen',
maar waarin ook 'de ploeg, van ossen voortgehaelt, De milde klei, met lange en
rechte vooren' scheurt voor het volgend jaar, drukt de dichter in de fraaie
slotverzen over de stervende natuur de vergankelijkheidsgedachte treffend uit:
Doch 't jaer, nu wydt, door d'oude tventeling
Der driftige saizoenen,
voortgeloopen,
Vermaent en roept, dat hier geen levenskring.
Door lossen waen, op vasten duur moet hopen.
Zulx leeraert ook 't rasstervend
bladergroen.
Dat, ros en geel, in 't kleevend slyk gevallen.
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Den oogen meer geen blyschap oen zal doen,
Noch fruit en moes bemanden en omwaUen.
Zoo loet ons dan, terwyl we hier nogh zyn.
De deugt uit vreugt, de vreugt uit deugt doen
Ja loet ons zoo, by 's levens zonneschyn,
Godls weldaên bly genieten, en hem pryzen.

ryzen.

Op 11 mei 1732 huwde Poot in 's-Gravenzande met Neeltje 't Hart. Hoezeer
hij naar dit huwelijk had uitgezien, blijkt uit zijn gedicht
Minverlangen,M
waarin hij vertelt hoe hij meerdere malen bij zonsondergang op zijns vaders
erf over het avondlandschap had getuurd naar de verre toren, die in het westen
de plaats aangaf waar zijn geliefde woonde:
Uit Abtswout strekt, naer 't laete west.
Zich een begraesde streek, daer huizen staen noch boomen.
Hierlangs beschouwt men, hoe, op 't lest.
De moede zomerdagh vertrekt naer 't тук der droomen.
Hierhngs ontdek ik ook, verheugt.
De boek myns liefdemeers, den 's Gravezantschen
toren,
Waerby ze woont, die met haer jeugt.
En deugt, en zwier, en vier, myn zinnen kon bekoren.
Hoe dikwyls heb ik voor die boen,
O zoete Tierannin, wiens zachtheên my
doorwonden.
Met hart en ziel vol min, gestaen.
En 't zoo verliefd gezigt dus naer и toe gezonden!
'k Zal derwaert ook myn schreden spoén.
Totdat ik, gansch naer wensch, myn Hinde heb gevangen.
O Overschoone, wacht in 't groen;
En loet my naer dien prys niet langer zoo verfangen.
In de zomer ging het echtpaar in Delft wonen, waar de dichter een tabakshandel begon. и In diezelfde zomer zond hij aan zijn Haagse vriend en latere
biograaf Jacob Spex een gedicht, waarin hij deze uitnodigde om hem en zijn
vrouw in Delft te komen opzoeken. In dit gedicht Een schoone dagh, en uitnoodiging op den zelven, oen den geestryken Heer en dichter Jacob Spex **
gaf Poot, die het wolkenspel, het ruime land met de verzonken dorpen en
het spel van de wind in struiken en bloemen zo lief had, een bekoorlijke schilde
ring van het door de zon overstraalde landschap:

53 Ed. cit. Ill, p. 30—31. Over de toren als baken voor de zeelieden, zie Geerare, o.e.,
p. 177 noot 1.
54 Geerars, o.e., p. 283.
»s Ed. cit. III, p. 138-45.
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Hoe speelt haer glans, door wolken, wit van zoomen,
In 't ruim, dat nergens stuit!
Of op 't verlieft en zingend groen van boomen
En beemden, kruit en spruit!
Met welk een' zwier bedanst keur gulle kfoerheit
Het vloeiend diamant
Van beek en bron! en wat 's de zwarte naerheit
Des nachts nu wydt van kant!
De hoofsche steen en boersche dorpen glooren
Van 't licht, dat alles toont.
'к Zie 't zelfs, met kracht, in diepe kuilen booren,
Daer 't eeuwigh zwygen woont.
En onderwyl doorritselt
Levenwekker
Gebloemt, en loen, en lisch:
Zulx het alom onëindigh maisch en lekker
Voor al de zinnen is.
Dit magh schoon weer, een blyde hemel heeten.
En prille
zonneschyn.
Ik kan dus schier ту zelven heel vergeten.
En alle wereltpyn.
De blanke lucht verlustigt zoo myne oogen.
En geeft zoo veel vermaek.
Dat ik gezwint ten hemel word1 getogen.
En meer geen aerde гаек.
Gewiekte Dagh, klaerglinsterend van leden.
En
wonderheuchelyk,
Gy brengt den lust en 't juichen naer beneden.
Uit Godts gelukkigh ryk.
Gy koestert, streelt, en zegent lant en water.
Door и is 't overal
Vol tevens, vol bewegens, en geschater.
En tier, en vier, en val.
Met gunst beschenkt gewis de Godt der goden
U van 't hoog stargewelf.
Dies zal dit гут туп Vrient nu buitennooden.
En naer 't aeloude Delf.
Kunstryke Spex, koom t'mywaert, ver van duchten.
En schep, langs 't open velt.
Eens ruimen aêm en zoete zomerluchten.
Met zegen vergezelt.
Hij vraagt hem 'het Haegsche hofgezwier' te verlaten en door de
streek tussen de beide steden naar Delft te komen:

Маег loet de voert, of 't rollend wiel, и dragen
Tot by uw' vrient, en hier.
Dat и туп luit ter vlugge komst verbinde,
Hoe log of laeg van toon.
U is bekent, waer, met туп Zielbeminde,
Ik vry en vreedzaem woon.
Welaen dan, heengestreeft.
Noch wilde zeen, noch winderige bergen.
Noch wouden, dootsch en naer.
Beletten dit: en onze stoutheên tergen
Noch tarten dus 't gevaer.
Die rasse reis heeft, oen haer breede zyen.
Niets anders, op dit pas.
Dan stil geboomt, gezonde Ыпаегуеп,
En weligh tuingewas.
De vrolykheit lacht daer, uit groene troonen.
De menschen alsins oen:
Zoo frisch, gelyk de waarde lauwerkroonen.
Die op uw hairen staen.
De merkwaardigste natuurzang uit de eerste decenniën van de achttiende
eeuw is Poots geheimzinnig gedicht Nacht, s e later Ode aan de Nacht S7 of Poots
beroemde nachtmijmering op de markt van Delft genoemd. 5 8 In dit gedicht
'woelt weder dezelfde zachte extase rond om stilte en eindeloosheid', se die
men ontwaarde in Endymion en Zomersche Avant; en juist om dit avond- en
nachtgevoel heeft men gesproken van 'de slaapwandelaar der zeventiende
eeuw'. e o
Nog sterker dan vroeger voelt de dichter zich in deze zang verwant met de
stilte en vrede van de nacht. Kort na middernacht staat hij op de prachtige
markt van Delft, waar de zachtbeglansde toren van de Nieuwe Kerk de blik
naar boven trekt, waar de maan met ivoren schreden het nachtelijk-blauwe
firmament betreedt en de sterren flonkeren boven een stille, slapende aarde :
De pasvolklonken
middernacht
Boeit hier, door vaek en slaep, (die heusche
Al 't sterfelyk geslacht.
Slechts ik, dus vroeg eens opgestaen.
Zie 't ryzend licht der schoone maen

zorgverzoeters)

se ld. p. 146—52; Geerare, o.e., p. 296—98.
57 Geerare, o.e., p. 296.
58
Dirk Coster, Menschen, Tijden, Boeken, A'dam 1942, p. 200
59 Dirk Coster, De Nederlandse Poëzie in honderd verzen, derde druk, Arnhem 1953, p. 62.
80 Id., p. 62; het is merkwaardig, dat Coster hier spreekt van de zeventiende eeuw.
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Op
Zy
En
De

gevels blikkeren en torens.
meet het bheu met elpe schreên;
scheurt, in koelen moedt, met haere züvre
donkerheit vaneen.

horens.

Der starren eindeloos getal
Speelt, met een flonkerenden val.
Een gloeiende muzyk van kringen;
En geeft aldus, by 't hemelsch hof,
Den overgrooten Voogt en Heerschap aUer dingen
Onëindelyken
lof.
Hoe luistert d'onbeweegde
lucht!
Daerin schryft nu geen vogelvL·gt
Heur schaterende
wemehpooren.
De wufte winden leggen stil.
Het levend kristallyn, by 'ί schubbigh
Glyt zacht langs rant en kil.

vee

verkoren,

De wegh houdt roepen in en praet.
De wei haer loeien en geblaet.
'k Verneem alom een vredigh zwygen.
Zoo sta 'k heel onverlet en vry.
Zou dit een' looden geest geen luchten trek doen
Tot zoete rymery?
O stilte, o ongestoorde rust.
Der wyze lettren lieve lust.
Men zou bezwaerlyk и volroemen.
O Nacht, met uw bedaude kroon.
Gevlochten van groen heul, en onverslenste
U groet туп laege toon. e l

krijgen

bloemen,

Op deze verzen vol stemmige stilte volgt een bespiegeling over alles wat er in
de 'schemerôogende uuren' van de nacht gebeurt: de nacht 'queekt en koestert
echt en min', door God verordend, en brengt verkwikking aan de dieren en
aan 'de schorre velden, droef verstikt Door 't vier der bange zomerluchten'.
Wanneer de dichter eraan heeft herinnerd, dat de Schepper in de nacht werd
geboren en in het nachtelijk duister stierf, richt hij zich tenslotte dankbaar
tot God met deze verzen:
Aertsgoetheit, zend uw' zegen nu.
En wil den prys des Nachts и geenerwys
Ik zong alleen om u. β 2

bekreunen.

81 Geerars, o.e., p. 297 vnt 1: 'De nacht wordt wel voorgesteld met een kroon van
papavers (heul = papaver), die als slaapverwekkend gelden.'
82
Geerars, o.e., p. 297—98, wijst op Dirk Costers foutieve interpretatie van deze verzen.
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— Samenvattend kan men concluderen, dat Poots geest altijd behoefte heeft
gehad aan landelijke vrijheid, rust en ruimte en dat hij die behoefte aanvankelijk op speelse wijze zocht te bevredigen, hetzij in idyllische mengellandschappen waarin hij de ideale natuur van de klassieke gouden tijd combineerde
met zijn eigen omgeving, hetzij in verstilde avond- en nachtlandschappen; en
dat later de grote natuurruimten, altijd gezien in verband met de oneindige
Schepper, een noodzakelijke levensbehoefte voor hem werden.
De idyllische landschapsfantasieën uit Poots eerste grote bundel waren in
de ogen van zijn tijdgenoten waarschijnlijk alleen maar modieuze versieringen
van zijn poëzie. Voor Poot betekenden ze meer dan louter franje, ze beantwoordden aan een wezenlijke behoefte van zijn ziel, die voor haar melancholie
ruimte, rust en vrijheid zocht in een geheel of half verdroomd land van onschuld
en vrede. e s Dit land schiep hij door zijn landelijke omgeving te versieren met
uitheemse elementen. Daarom plaatste hij als coulissen in zijn Hollandse kleigrond rotsen, bergen en dalen, en liet hij er klassieke of bijbelse wijnstokken en
vijgebomen groeien. M
Na zijn Delftse doolvaart kon hij niet meer leven zonder de grootse natuurruimten van de werkelijkheid. In zijn laatste twee bundels zien we hem dan
ook het ruim en luchtig open land van Abtswouds brede buitenbuurt met de
hoge luchten verkiezen boven de meer besloten coulissenlandschappen. In
die grote ruimten projecteerde hij toen onbewust het vervullingsbeeld van zijn
verlangen naar bevrijding uit de geestelijke engheid, waarin hij sedert zijn
Delftse tijd beklemd was geraakt. Hij bezong toen de ruimten omdat hij,
zingend, er zichzelf ruim in voelde worden. In de natuurbeschrijvingen van
vooral de laatste bundel wemelt het van woorden die de ruimtelijkheid van land
en lucht aanduiden. Hij sprak graag van de blanke open lucht, het luchtig ruim,
's hemels ruime trans, 's hemels blauwe tent, het lazuren uitspansel des hemels,
het luchtruim en het hemelrond. Daarbij heeft hij, meer dan zijn tijdgenoten, een
gevoelig oog getoond voor het wolkengewemel en het spelen van het licht met de
wolken. e 5 Vanaf zijn eerste bundels was hem het gedoken licht en alles wat er
na zonsondergang kwam lief, en men heeft hem daarom terecht eerder bij een
maanbloem dan bij de boerse zonnebloem vergeleken. β β
Maar hoezeer de avond- en nachtmijmeringen de moderne lezer ook mogen
verrassen, het blijft een misleidende typering van Poot, wanneer men beweert,
dat hij de glans beminde boven het licht, en de begrenzing boven de oneindig
heid. β 7 Het is namelijk heel waarschijnlijk, dat Poots voorkeur eerder uitging

«3 Ed. cit. I, p. 307—08; II, p. 101, 105, 161, 231—32.
«4 Id. I, p. 384, 394; II, p. 136; III, p. 94, 141.
«5 Id. II, p. 15, 152, 194, 214, 228, 380; III, p. 8, 80, 95, 105, 139, 140, 147.
ββ A. van Duinkerken, Beeldenspel van Nederlandse dichters, Utrecht/Antwerpen, ζ. j .
(1957), p. 144.
87 Pierre van Valkenhoff, Hubert Korneliszoon Poot, ed. cit., p. XIV.
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naar wat de lichte dag hem bood dan naar de avond, en nachtglans. Immers
alles wat in de natuur hem een gevoel van rust, ruimte en vrijheid gaf,
genoot in het algemeen zijn voorkeur. Hij was inderdaad oorspronkelijker en
zelfstandiger, wanneer hij in zijn gedichten mijmerde over het avondlandschap
waarvan de vormen in elkaar vervloeiden, maar dit behoeft nog niet te wijzen
op een bijzondere voorliefde voor dat genre. Blijkens zijn hele oeuvre heeft
hij het ruimtegevoel zelfs vaker ervaren bij het beschouwen van de velden en
weiden onder een hoge lichte hemel dan in de avond of de nacht.
Poot had van aanleg een sterk natuurgevoel en hij heeft dit in de eerste jaren
van zijn dichterschap leren verwoorden in de vormen van de gevoelige arcadische literatuur, waarin hij de expressiemiddelen voor zijn natuurbehoefte vond.
In dit opzicht leek hij in die jaren enigszins op Wellekens. Na zijn crisis bleek
pas duidelijk, hoe diep Pools natuurgevoel in zijn ziel geworteld was. Toen kon
hij niet meer leven zonder natuur en landschap. Meer dan welke renaissance·
schrijver had hij deze nodig om in de poëzie zijn psychische en religieuze gevoelens uit te drukken. Daarom culmineert de ontwikkelingsgeschiedenis van
het landschapsbeeld in de Nederlandse letterkunde van de renaissance in Poot.
Hij ontdekte de eigen vormen, waarin de identificatie van binnen- en buitennatuur kon worden uitgedrukt; hij vond ook de nieuwe spelregel voor stille
landschapverbeelding: hij ontdekte namelijk, dat ook het louter ζ ij η van een
zwijgend landschap een grote functionele waarde kon hebben voor toeschouwer
en schrijver.
Om dit alles tot uitdrukking te kunnen brengen ontvluchtte hij alle luid
ruchtigheid en liep hij het liefst dichtend in de oprijlaan van de boerderij op en
neer, waar hij in mijmering verzonken, takjes van de bomen brak. ^ 'Het was
niet de forse tred van de boer langs de akkers, het was integendeel de ingetogen
wandeling van de 'promeneur solitaire' langs het grensgebied van oneindigheid
en natuur. Wat zich in Jean Jacques Rousseau bewust zou worden als roman
tisch natuurgevoel, was in de jeugdige Poot reeds ontwaakt, toen hij zijn eerste
natuurtaferelen, zijn lieflijkste minnedichten op schrift bracht. Altijd wordt er
gesproken over de invloeden voor dewelke hij zich open stelde, maar hij lijkt
belangrijker door zijn voorgevoelens dan door zijn erfenis. Laatste der grote
klassieken, indien men wil, was hij de voorloper der grote romantici. In deze
teruggetrokken selfmade-man openbaarde de geschiedenis van de mensengeest
haar grilligste kentering. Hij heeft het nauwelijks vermoed. Terwijl hij met de
diepste eerbied en de meest oprechte dankbaarheid de grote namen van zijn
meesters huldigde, maakte hij zich van hun gezelschap los om in stilte de een
zame weg der vernieuwing te gaan. Zijn taal is aan die van Vondel en Hooft
nog in menig opzicht verwant, zijn inborst niet.' β β

ее Ed. cit. Ill, p. 120.
69 A. van Duinkerken, Beeidenspei, ed. cit., p. 144—45.
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HOOFDSTUK VI

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
De landschapwaardering kende in de Nederlandse renaissance gedurende
meer dan een halve eeuw een merkwaardige divergentie tussen de schrijvers en
de schilders. Terwijl een krachtige groep schilders de gevoelstonen van het
Hollandse landschap op het doek bracht, componeerden de meeste schrijvers
klankrijke maar neutrale natuurtaferelen, doorgaans min of meer overstraald
door de gouden zon van de tijdloze klassieke idylle. De schilders konden een
krachtige vaderlandse traditie van landschapskunst voortzetten, de schrijvers
hadden daarentegen in hun eigen literatuur weinig boeiende voorbeelden van
geschreven landschappen.
Sedert het begin van de zestiende eeuw begonnen onze schilders de iconografische voorstellingen naar een tweede plan te verdringen en maakten daardoor
hun landschappen steeds autonomer. Tegelijk met het zelfstandig worden van
het landschap gingen zich in de landschapschilderkunst twee richtingen aftekenen. Verschillende zuidelijk geaarde meesters gaven zich aan klassieke of
bijbelse geschiedenis, mythologie en pastorale en pasten hun landschappen, in
de Italiaanse verschijningsvorm, daarbij aan. Andere kozen het vaderlandse
landschap en werden de grondleggers van de beroemde Hollandse Landschapsschool van de zeventiende eeuw. Terwijl de italianisanten hun besloten pastorale
campagnalandschappen schilderden in tere zuidelijke kleuren, penseelden of
tekenden de nationale schilders de ruimten van de hoge, bewolkte luchten boven
de wijdheid van vér-strekkende, atmosferische panorama's. Zij gaven aan hun
zee- en strandgezichten, duin- en rivierlandschappen, polder- en heuvelpanorama's de eigen vaderlandse landschapsstemming en waren daardoor hun tijd
ver vooruit. Daarom vonden hun doeken, die nu mede de roem van de Hollandse
Gouden Eeuw uitmaken, maar weinig waardering bij de tijdgenoten.
Toen tegen het einde van de zeventiende eeuw de meeste van deze schilders
waren gestorven * en het verval van het artistieke leven in Holland zich overal
manifesteerde, kregen de italianiserende schilders vrijwel het monopolie over
de schilderkunst. Hun landschapschildering paste volkomen bij de hoofse aristo-

1 Reeds vóór 1650: Esaias van de Velde, Hendrik Avercamp, Hercules Seghers en Jan
van de Velde. Paulus Potter 1654, Jan van Goyen 1656, Rembrandt 1669, Salomon van
Ruysdael 1670, Johannes Vermeer 1675, Aert van der Neer 1677, Jacob van Ruisdael 1682,
Philips de Koninck 1688, Albert Cuyp 1691; Meindert Hobbema stierf pas in 1709.
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cratische sfeer der patriciërs, die zich thuisvoelden bij idyllisch-arcadische
pastorale landschappen vol charme en elegantie. De persoonlijke visie op het
landschap had afgedaan en plaats gemaakt voor een gefantaseerd decor, dat
geheel overeenstemde met de onwerkelijke decoratie der binnenhuizen met hun
arcadische gobelins en idyllisch geschilderde behangsels en haardschermen.
De Hollandse landschapskunst, reeds in het begin van de zestiende eeuw zo
beroemd bij de Italianen, was uitgebloeid. De schilders hadden de kracht en
frisheid verloren en stelden zich voortaan tevreden met een uiterlijke schoonheid en een oppervlakkige stemming, die bovendien onvaderlands was.
Terwijl de Hollandse landschapschilders een traditie konden voortzetten en
krachtig vernieuwen, kenden de renaissancescAryvers nauwelijks een traditie
op het gebied van het geschreven landschap. De schetsjes van Willem van
Hildegaersberch uit het begin van de vijftiende eeuw zullen zo goed als onbekend zijn geweest, en de verstandelijke rederijkers waren nagenoeg blind geweest voor de natuur. De paar tafereeltjes van Anna Bijns waren te weinig
tekenend en stonden temidden van teksten die waarschijnlijk weinig indruk
hebben gemaakt op schrijvers, die zich dagelijks in een geheel nieuwe geesteswereld bewogen.
Door dit gebrek aan aansluiting moesten deze literatoren in hun landschapbeschrijving zo goed als vooraan beginnen. Maar het ontbreken van een literaire traditie was niet de enige reden waarom de werkelijke landschapaanschouwing zich in de literatuur, in vergelijking met de schilderkunst, zo langzaam en
aarzelend ontwikkelde. De eigenlijke reden was de wetenschappelijke gerichtheid van de literatoren op de klassieke Oudheid en de Italiaanse renaissance.
In die wereld stond de zelfbewuste, actieve mens in het brandpunt van de
belangstelling der schrijvers! Daar ontdekten onze auteurs de autonome mens
met zijn grootheid van geest, zijn gevoeligheid voor de liefde en zijn lichamelijke schoonheid. De mens werd voor hen de maatstaf van alle dingen. De
renaissancetrots was geboren en de mens ging geloven, dat hij alles kon beheersen met zijn feilloos redelijk handelen en dat hij zijn levensgeluk kon verhogen door de studie van elegante levensaankleding en hoofse liefde. Van de
beide buiten-menselijke krachten. God en natuur, erkende de christelijke renaissancekunstenaar alleen God boven zich. De natuur stelde hij, in principe, in
dienst van zijn elegante levens- en liefdevormen ; daardoor werden zijn natuurbeschrijvingen even charmant als zijn leven en liefde waren. Overweldigende
natuurgehelen en natuurkrachten erkende hij niet ab verschijnselen van een
autonoom werkende natuur. Hij liet ze in zijn geschriften doorgaans buiten
beschouwing of noemde ze slechts met afkeer.
De literator van de renaissance hief het hele leven op een hoger niveau en
verloor daardoor de belangstelling voor de gewone mens en de gewone natuur.
Deze hadden voor zijn kunst geen waarde. In tegenstelling tot de schilders van
de Hollandse realistische School zocht hij slechts schoonheid in de enge zin
van het woord. Alleen wat zijn oog streelde door aangename kleuren en even453

wichtige compositie boeide hem. In zijn visie had in een stuk ongerepte natuur
de mens, die immers alles moest beheersen, geen scheppende of ordenende
hand gehad; daarom beschouwde hij deze als cultuur-Ioos en vond ze geen genade bij hem. Hij bekeek ze hoogstens vanuit een veilig bestek, waardoor
zijn gevoel van veiligheid werd versterkt. De speelse grilligheid van natuurlijke
landschapsvonnen was buiten de mens om ontstaan; deze viel dus onder de
buiten-menselijke wereld, waarmee een ontwikkeld literator zich niet behoorde
in te laten. Maar hij wilde zelfs een stuk cultuurlandschap niet onomgevormd in
zijn gedichten beschrijven. De blik daarop was voor hem iets van het burgerlijk
bestaan. Zo'n landschap kon pas betekenis krijgen voor zijn kunst, zodra het
was gestileerd, d.w.z. 'poëtisch' vertaald in stereotiepe dichterlijke termen of
bevolkt met vertrouwde mythologica.
In deze idealisering, waardoor mens en landschap op een hoog cultuurniveau
werden geheven, ligt voor een groot deel de verklaring van het typische verschijnsel, dat de belangstelling voor het reële landschap zo aarzelend bij de
schrijvers doorbrak. Toch waren in Holland de omstandigheden voor een
natuurlijk zich ontwikkelende waardering van het reële landschap wel bijzonder
gunstig: de economische welvaart en culturele bloei verschaften de meeste
schrijvers namelijk een onbezorgde bestaanszekerheid, waardoor een verlangen
naar ongekunstelde natuur in een veilig land gemakkelijk kon worden gewekt.
De literatuur was echter het monopolie van geleerden geworden en dezen hadden een heilige eerbied voor alles wat klassiek en Italiaans en dus ideaalmenselijk was.
Toch ziet men, ondanks de schijnbaar belemmerende werking van de allesidealiserende renaissancegeest, in de anderhalve eeuw van ontluiking, bloei
en neergang der renaissance, een gestadige ontwikkeling van de belangstelling
voor het gewone landschap. De natuur was ook hier sterker dan de leer! De
schrijvers kwamen namelijk, direct of indirect, op allerlei wijzen zó intiem in
contact met het natuurlijke landschap, dat ze het ook in zijn alledaagse vormen
tot onderwerp van hun kunst gingen maken.
Zoals de klassieke schrijvers van tijd tot tijd de ban van de stad hadden gebroken en rust waren gaan zoeken in de eenvoudige landelijkheid rondom hun
villa in de campagna, zo was ook menig rijkwordende, schrijvende Hollander
zijn eigen buitengoed buiten de stad gaan aanleggen. Daar wandelde hij in de
aangenaamste tijden van het jaar met of zonder boeken in zijn symmetrisch
aangelegde tuinen, waar hij de natuur zag als een behaaglijk park of ala een
heerlijke tuin, een natuur zoals hij die in haar liefelijkste vormen ook ontmoet
had in zijn boeken uit de klassieke oudheid of de zuidelijke renaissance.
Daar maakte hij echter ook noodzakelijk kennis met de landelijke omgeving,
waarover hij een vrij uitzicht had vanuit zijn woonhuis of vanaf het traditionele
heuveltje of torentje in zijn tuin. Daar wandelde hij in polders of duinen.
Bejubeld of zakelijk waargenomen door de buitengoedbezitter of door diens
lofprijzende vrienden, kreeg het gewone landschap, al of niet vermengd met
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Vergiliaanse of Horatiaanse motieven, op deze wijze een plaats in de renaissance-literatuur.
Spiegel sprak met vreugde over zijn Amstelpolders, de IJ-kanten en de duinen
bij O ver veen, en vanaf zijn Muzentoren genoot hij van het wijde panorama
dat de vlakke omgeving hem bood. Hooft mythologiseerde de directe omgeving
van zijn Muiderslot, maar zag daarbij ook de trage Vecht langs de ruisende
rietboorden voortstromen naar de Zuiderzee. Vondel gaf ter ere van zijn gastheren Baeck en Hinlopen speelse klassieke fantasietjes over hun tuinen, maar
prees intussen de ligging van hun buitenplaatsen in de duinen of in het ruime
vrije Gooi, waar hij naar believen kon wandelen en genieten van de witte
boekweitvelden en groene heuveltjes. Huygens zat het liefst in zijn groene tuinprieeltjes, maar beklom ook van tijd van tijd zijn bergje, vanwaar hij met zijn
ogen heel Delfland baas was. Wanneer Van Borsselen de hoenders en blauwe
duiven van de 'Binckhorst' had gevoerd, keek hij door de singelbeplanting
van het buitengoed naar de weerspiegeling van de hoge bomen in de gracht
of vanaf het huistorentje over de weiden vol vee en de velden met graan, waarboven hij de leeuwerik hoorde tierelieren. Van Heemskerck gaf een opgewekt
verslag in proza van zijn bezoek aan 'Rijnvliet', dat aan een kleine inham van
de Rijn tussen weiden en welige akkers gelegen was. Westerbaen begon zijn hofdicht zelfs met het situeren van 'Ockenburgh' en nodigde zijn bezoekers uit,
vanaf een voorliggend duin het Zegbroek in te kijken, waarna hij hen in gedachten meenam naar de Poeldijkse korenvelden en zijn Westlands stroopdomein. Oudaen hief een lofdicht aan op het Hollandse 'Rozendaal' van Lucas
Bruining en prees hem niet alleen gelukkig om het bezit van kleurige bloementuinen, maar ook om het uitzicht dat hij vanaf zijn hoge huis had op het Haarlemmer Meer, de velden en duinen. Antonides keek als bezoeker van 'Ymont',
'Bossenburg' en 'Akendam' over de singelbeplanting van deze buitenplaatsen
heen en richtte zijn blik respectievelijk op de Muiderberg en op de lenteweiden
en zomerakkers van het Walcherse land of wandelde met zijn gastheer door de
fraaie streek tussen het Spaarne en de Bloemendaalse duinen. Wellekens bracht
de lezer naar de landelijke omgeving van 'Elsryk', en naar het stille land rondom Ankeveen en het 'Meer en Berg' bij Heemstede. Pieter Vlaming en Elisabeth
Koolaart-Hoofman keken vanaf een hoogte over het landschap van Ken nemerland met zijn in het groen verscholen dorpjes en duintoppen. Katharina
Johanna de With zag het slot van Maarsbergen liggen tussen heide en zand, en
Johan d'Outrein keek vanaf 'Roosendaal' over het kleurige panorama dat zich
uitstrekte tussen de Veluwezoom en de IJssel.
In deze grotere en kleinere gedichten op buitenplaatsen werd de lezer telkens
in contact gebracht met het alledaagse landschap. In vergelijking met de breed
beschreven lusthoven genoot het slechts een korte behandeling: het werd doorgaans beschreven als een toegift, die grotere luister moest bijzetten aan het
buitengoed, maar het heeft toch de oprechte belangstelling van de hofdichtere
genoten.
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Het gewone landschap kreeg ook toegang tot de officiële renaissanceliteratuur
langs de gedichten van schrijvers, die zelf op het land woonden of er tijdelijk
vertoefden. Het ligt voor de hand, dat het gewone land iets moet hebben betekend voor een dichter, die er zelf woonde of de rust ervan zocht. Hoe klassiek
gevormd híj ook was, de natuur drong zich daar aan hem op.
Van Mander, Sluyter en Poot hebben lange tijd op het land gewoond, de
laatste twee auteurs zelfs het grootste deel van hun leven. Van Mander kende
het schilderachtige Vlaamse land met zijn torenspitsjes boven de golvende
korenvelden en Sluyter wist zich gelukkig in de afgelegen Achterhoek met zijn
zachtglooiende akkers, zijn door groen omgeven weilanden en murmelende
beekjes.
Poot heeft op heel bijzondere wijze op en om zijns vaders boerderij het Zuidhollandse landschap ondergaan. Daar in Abtswoude hebben aangeleerd classicisme en eigen natuurgevoelige aard, boekenwijsheid en eigen landschapaanschouwing hem geïnspireerd tot natuurgedichten, die als zodanig ver uitgaan boven alle natuurpoëzie van zijn tijd. Het klassieke Endymion-verhaal en
Beatus ille-motief zouden hem nooit zijn feitelijke 'Maen by Endymion' en
'Akkerleven' hebben doen schrijven, indien hij niet van kindsbeen af de werkelijke maannacht en het reële landleven uit persoonlijke aanschouwing had gekend. Ditzelfde geldt voor zijn latere natuurgedichten, waarin het diep-psychische natuurgevoel niet alleen ver uitging boven een louter technische, classicistische stilering, maar ook boven een scherpe waarneming. In die gedichten
liet Poot zich beheersen door de grootheid van een natuur die voor hem een
onmisbaar levenselement was geworden.
Er waren ook schrijvers, die incidenteel, voor een wandeling of kort bezoek,
op het land vertoefden. Zo maakte Bredero kennis met hagel en sneeuw, toen
hij, teleurgesteld in de liefde, eenzaam ronddoolde om het Hoge Huis van
Muiden; zo bekeek hij in een opgewekter stemming het Hollandse polderland
tussen Ouderkerk en Amsterdam met zijn nieuwe torens en glinsterende daken.
Vondel kende de omgeving van Beverwijk en Naarden, van 's-Graveland, Amersfoort en Barneveld. Van de Zeeuwen schijnt alleen Hondius, de kruidkundige,
met de ogen naar de grond te hebben gelopen, de andere hebben genoten van
hun vlas- en korenvelden met het overal weerklinkend vogellied. Starter heeft
in het hoge noorden meer zorgen gekend dan zij, maar ook hij heeft het landschap van zijn nieuwe vaderland gezien: de grote groene vlakten met vaarten,
dijken en kerktorentjes. De dichter van 'De Roemster van den Aemstel' heeft
de bekoring van de avond en maanlichte nacht ondergaan en bovendien de
Amstelboorden gezien als de grote meesters van het palet. Van Heemskerck
zocht de onbezorgde rust en ruimte van het polderland bij Leiden en maakte
later een tochtje door een werkelijk stukje Holland naar 'Rijnvliet'. Van der
Veen keek vanaf de Deventer stadswallen naar de flauwe contouren van de
Veluweheuvels en herinnerde zich van zijn reizen het Veluwse landschap. Six
van Chandelier kwam met zijn Reselle op een heuveltje bij Naarden, vanwaar
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hij over de Gooise boekweitvelden uitkeek naar verre dorpen en steden. Antonides voer in een jacht van Amsterdam naar Beverwijk heen en terug om de
IJ-kanten te bekijken, en schouwde vanuit de Zuiderzee over het Noordhollandse
weideland naar Edam en Hoorn, beklom de kampanje van een oorlogsschip om
nogmaals de verflauwende duinen en de Zuiderzee te zien; hij was meermalen
in zijn Zeeuwse vaderland en bezocht de Zuidelijke Nederlanden, waarna hij
aan de Kromme Rijn rust zocht bij zijn vroegere leermeester in de medicijnen.
De Deventer predikant Moonen kende niet alleen de landelijke omgeving van
de Overijsselse Vecht, de IJssel, de Kromme Rijn en de Zaan, maar was ook
volkomen vertrouwd met de in het zware groen verscholen buitenhuizen van
het Overijsselse en Gelderse landschap. Wellekens en Snakenburg zochten respectievelijk Bergen en Katwijk op: Wellekens om er in de ongerepte natuur
tot innerlijke rust te komen. Snakenburg om er in westerstormen voor ontspanning meeuwen te schieten.
Sommige van deze landschappen werden in hun natuurlijke verschijningsvormen direct in de gedichten opgenomen, andere ondergingen eerst een idealiserende mythologische of pastorale stilering.
Schrijvers konden ook op hun reizen in binnen- en buitenland met het werkelijke landschap in contact komen.
Op reis in het b u i t e n l a n d maakten de dichters onder de meest verschillende weersomstandigheden noodzakelijk kennis met natuurgehelen, die in hun
grootse woestheid de maat van de Hollandse parken of tuinen ver te boven
gingen. Waren zij voor zakelijke doeleinden op reis gegaan, dan kon het gebeuren, dat zij bij een plotselinge confrontatie met een door de mens niet te beheersen natuur zich onbehaaglijk voelden en pas zichzelf werden, zodra zij weer
in een landstreek kwamen, die met de maat van hun veilige omgeving thuis
overeenkwam. Waren zij echter de wereld ingegaan om meer van de aarde te
zien, dan kon het — hoewel hoogst zelden — voorkomen, dat zij genoten van
een natuur, die in geen enkel opzicht geleek op de hun vertrouwde parken.
Dan vormden juist de onoverwonnen natuur en alles wat door de menselijke
geest geordend was, een welkome antithese.
Zo kozen verschillende Nederlandse auteurs Italië tot reisdoel. Van Mander,
Hooft, Huygens, Six van Chandelier, Ansio en Wellekens bezochten het zonnige
land over de Alpen, maar zij zagen niet allen het 'varíelas delectat' voor honderd procent bewaarheid. Zij waren unaniem vol lof over het liefelijke Italiaanse
landschap, maar het daarvoor liggend Alpenmassief vond alleen maar waardering bij de schilder-schrijver Van Mander, terwijl Six en Ansio zich er nauwelijks over hebben uitgelaten.
Hooft, Huygens en Wellekens hebben zich door die ruwe natuur blijkbaar
bedreigd gevoeld in hun renaissance-zekerheid. Hooft en Wellekens herinnerden
zich later met afgrijzen de kale Alpenpieken en besneeuwde bergwegen; de
jonge Huygens dacht in Verona nog met ontzetting terug aan de Via Mala,
waar het hoge gezelschap de koetsen had moeten verlaten en zich genoodzaakt
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zag op een heel ongewone wijze naar beneden te glijden. Waar voor de reizigers
gevaren dreigden, sloten zich de ogen voor het Alpenland, zij verlangden dan
slechts naar veiliger oorden en geborgenheid. Blijkens zijn dagboekaantekeningen heeft Huygens de landschappen aan deze zijde van de Alpen met een
zekere nieuwsgierige ingenomenheid bekeken : daar hebben de Rijn, Rothenburg,
de streek langs het Zwarte Woud, het Meer van Zürich en het voorgebergte van
de Alpen beslist zijn belangstelling gewekt.
Six van Chandelier is in deze groep Italië-reïzigers een grote uitzondering.
Hij ging op avontuur en accepteerde bij voorbaat alles wat hem in woeste, verlaten streken mocht overkomen. Hij zwierf te paard moederziel alleen door de
gevaarlijkste streken van Zuid-Frankrijk, klom onder regen en onweer de
Pyreneeën over, dwaalde door de uitgestrekte verlatenheden van Spanje en
toetste daarbij zijn innerlijk aan alles wat hij zag of wat hem overkwam. Op
een latere reis genoot hij zelfs intenser van de herfstnatuur en bergdorpjes in
Tirol dan zijn schilder-vriend die hem vergezelde.
Er waren ook schrijvers, die het niet zo ver in het buitenland zochten. Ook
voor hen waren gevaar en veiligheid de beslissende factoren voor het al of niet
waarderen van een landstreek. Vondel was ingenomen met de mooie Rijnvallei
(welke hij misschien alleen maar kende van tekeningen), maar dacht met
afkeer aan de Lüneburger Heide, waarvan hij de woeste eenzaamheid had leren
kennen op zijn reis naar Denemarken. Van Heemskerck dacht met genoegen
terug aan het nog bewoonde voorland van de Pyreneeën, Vollenhove aan de
streek langs de Theems bij Windsor, Van Broekhuizen aan de slingerende
Moezel en Rijn, en Elisabeth Koolaart-Hoofman aan de besneeuwde bergen
langs de Weser, waarop zij het gezicht had vanuit haar woning in Kassei.
Constantyn Huygens en Claas Bruin maakten enkele plezierreisjes in e i g e n
l a n d . Maar terwijl de ernstige Huygens pregnant noteert wat hij denkt bij
alles wat hij langs de weg constateert, raakt de onbezorgde kijker en praatvaar
Bruin niet uitgejubeld over alle aangename gezichten die hij mag genieten
op zijn tocht langs de Vecht, door de Betuwe, in het Kleefse land, langs Het
Loo, de Veluwerand en de Noord- en Zuidhollandse dorpen. Zijn landschapaanschouwing is rijk, maar is ook sterk zwart-wit gekleurd. Alle landschappen,
die het comfortabele reizen niet in gevaar brengen, worden evenzeer bejubeld
en telkens vergeleken met reeds bekende fraaie streken uit het westen van het
land. Maar zodra hij met zijn gezelschap bijvoorbeeld tussen de lustwaranden
van Het Loo en 'Roosendaal' ronddwaalt door de onherbergzaamheid van de
woeste Veluwe, weet hij niet genoeg woorden te vinden om zijn afgrijzen kenbaar te maken. Het door de mens beheerste landschap maakte door zijn voortdurende afwisseling hem uitbundig enthousiast, waar hem echter maagdelijke
natuur omgaf, vervulde deze hem met afschuw.
,
Het gewone landschap kreeg ook toegang tot de renaissance-literatuur, waar
de schrijvers raakpunten met de realistische landschapschilders hadden.
Vondel, Huygens en Ansio schreven wel eens enkele regels over schilders
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van het reële landschap, maar men vindt in hun werken toch maar weinig
oprechte belangstelling voor de kunstenaars. Evenmin is er veel interesse voor
de landschapsrealiteit te bespeuren bij verschillende dichters die zelf schilderden
of ooit geschilderd hadden: de overigens realistische Bredero was door Badens
in de italianiserende richting geleid, en Jan Luyken en Wellekens hadden in
hun teken- en schilderkunst de voorkeur gegeven aan het pastorale idyllische
genre. Anders was het echter gesteld met de schilder-schrijver Van Mander
en met Oudaen. Zij hebben zelfs aandacht gehad voor het 'onaangename' landschap.
Toen Van Mander zijn verhandeling over het landschap berijmde, heeft hij
er niet aan gedacht, daarmee een bijdrage te leveren voor de literatuur. Hij
schreef een leerdicht voor schilders en deed dit in de didactische trant. Het is
niet zijn bedoeling geweest, de lezer zijn schetsen esthetisch te laten genieten,
hij wilde slechts op een aangename wijze de schilderende jeugd alle mogelijkheden van het landschap-maken voor de geest stellen. Voor dat doel gaf hij een
uiteenzetting van de schildertechniek met haar leer van compositie en perspectief. Daartoe behandelde hij de verschillende landschapstypen : het geidealiseerde landschap met de Italiaanse morgenzon en de murmelende kristallijnen beekjes; het gewone landschap met boekweit- wikke- en Havervelden
rondom de boerendorpjes met hun huizen en torentjes; het onvriendelijke landschap met wilde zeeën, onweer, herfst- en winterweer, alsook het woeste berglandschap met de hoornige, rotsige Alpen met hun hoge pijnbomen en wilde
watervallen. Een renaissancetrots, die een onoverwonnen natuur a priori afwees, was hem volkomen vreemd, toen hij zijn vaak Bruegheliaanse schetsen
voor de schilders schreef.
De zeventiende-eeuwse schrijvers hebben van zijn geschreven scherpe waarnemingen van de onbeheerste natuur dan ook maar weinig of geen gebruik gemaakt voor hún landschappen. Zij hadden in de klassieken en Italianen reeds
hun voorbeelden! Zij plaatsten hun personen liever in eigen gestileerde landschappen, die zij naar zuidelijke — geschilderde of geschreven — voorbeelden
modelleerden. Zij keken liever naar de speelheuveltjes, fonteinen en kunstmatige
watervalletjes dan naar Van Manders steile bergwanden, hemelhoge bergpieken
en woest-neertuimelende watermassa's. Voor zo goed als alle zeventiende-eeuwse
schrijvers waren de werelden van de literaire landschapschrijver en van de
schilder der landschapswerkelijkheid nog totaal gescheiden. Daarom valt een
dichter als Oudaen in de rij van Nederlandse schrijvers in dit verband op. Hij
heeft in enkele gedichten de atmosfeer van enige reëel-geschilderde Hollandse
slormtaferelen af-geschreven. Dit heeft hij niet, zoals Van Mander, gedaan om
de schilders iets te leren, maar louter om door zijn gedicht de lezer in de ban
van de geschilderde storm te brengen.
Het natuurlijke landschap heeft ook via het godsdienstig gevoel van de dichters zijn plaats in de Nederlandse renaissance-literatuur gekregen.
Verschillende Nederlandse renaissanceschrijvers hebben de hen omringende
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natuur niet alleen beschouwd als een aangename wereld waarin ze van tijd
tot tijd ruimer konden ademen, maar ook ab een schepping Gods, die zowel een
openbaring van Zijn ongeschapen Schoonheid was als een wegwijzer naar Hem.
Onder de schrijvers, die zich in hun natuurbeschouwing óók of bijna uitsluitend op God richtten, bevonden zich auteurs, die in de natuur steeds naar
details speurden. Zij trachtten daardoor hun gedachten op te voeren naar God
of zochten er op vernuftige wijze iets in, dat kon dienen tot eigen levensverbetering. Zo zochten Huygens en Cats in de omsloten natuur van hun buitenplaatsen
naar allerlei kleine dingen, die hun tot stichting of lering konden strekken. Spiegel, Van Borsselen en Van Lodensteyn trachtten hun geest naar God op te
voeren, door in een wat breder natuurverband allerlei analoge toepassingen
voor het geestelijk leven te vinden. Spiegel en Van Borsselen deden dit met
een onbevangen geest en zagen in de natuurverschijnselen heel positief een
wenteltrap naar God; Van Lodensteyn zag er echter eerder de vergankelijkheid
van al het aardse dan een manifestatie van Gods heerlijkheid in.
Andere auteurs richtten zich minder op de details van het natuurleven, maar
zagen liever in grote natuurgehelen de wonderlijke scheppingen van God. Jeremías de Decker zag tegenover de grootse rust van Gods onmetelijke sterrenhemel zijn eigen naar God verlangende, onrustige ziel. Sluyter zocht in zijn
Achterhoekse landschap stichting en vermaak en hoorde in het luidklinkende
lied van een leeuwerik en nachtegaal een dankbare lofzang voor God. De
mystieke Luyken beschouwde de natuur slechts als de schone schepping
Gods en zag in het landschap voortdurend een symbool van het hemels paradijs. In Bruins visie had God Zijn schepping aan de mens gegeven tot diens
blijdschap en verkwikking; hij ging, naar zijn zeggen, op reis om de Schepper
in Zijn schepselen te bespiegelen en te verheerlijken, want daarin straalde Hij
Zijn Schoonheid zichtbaar en heerlijk uit.
In de rij van op God gerichte auteurs spannen Vondel en Poot echter de
kroon wat betreft de religieuze landschapbehandeling. Vondel heeft een landschap in de Nederlandse letterkunde geïntroduceerd dat hij had leren kennen
in de religieus-literaire sfeer van Du Bartas' Sepmaines. Het scheppingsschilderij, dat hij had aangetroffen in het werk van deze Zuidfranse auteur,
heeft hem blijkbaar zozeer bekoord, dat hij het op zijn eigen manier eerst
kopieerde voor zijn Palamedes en later voor zijn 'Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst'. In de religieuze landschapbehandeling is Vondel alleen maar
overtroffen door Poot. Terwijl Vondel immers een opeenhoping van detailschoonheden gaf, waarin de eenheid van gevoelservaring nog ontbrak, schreef
de oudere Poot vanuit één verinnigde visie op de natuur. Zijn verrukking over
de landschappen als scheppingen Gods gold niet alleen de afzonderlijke landschapsvormen, maar ook de stemming die over de natuurruimten lag. Daarbij
wees hij er voortdurend op, dat de Schoonheid Gods zowel de schoonheid van
de natuur als het bevattingsvermogen van de mens ver te boven ging.
De geïdealiseerde fantasielandschappen, die in wezen weinig of niets met een
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werkelijke natuurwaarneming hadden uit te staan, maar volgens uitheemse
recepten rondom even geïdealiseerde mensen werden gecomponeerd, hebben niet
alleen maar een obstakel gevormd voor de natuurlijke ontwikkeling van de
reële landschapbeschouwing in de Nederlandse renaissance-literatuur, ze hebben
zelfs in zekere zin voor het natuurlijke landschap de weg naar de literatuur nog
helpen effenen. In de meeste fantasielandschappen schemerde namelijk nog wel
enige werkelijkheid door de exotische vormen heen, bovendien raakten de
schrijvers door de beoefening van dit genre eraan gewend hun ogen te openen
voor de landschapswerkelijkheid, tenslotte leverde ook de pastorale gevoelig·
heid een positieve bijdrage tot de ontwikkeling van het werkelijke landschapsgevóel.
De geïdealiseerde fantasielandschappen, die rondom de geïdealiseerde mens
als om een middelpunt gecomponeerd zijn, maken minstens driekwart van alle
geschreven landschappen van onze renaissance-Ietterkunde uit. Ze bestaan uit
een wonderlijke mengeling van allerlei soorten natuurbeschrijving zoals die
door de Klassieken en buitenlandse renaissancekunstenaars waren ontwikkeld.
Bijna geen dichter is er helemaal vrij van gebleven!
Van der Noot opende zijn Nimfe-sonnet met een fris natuurtafereeltje vol
zwier en gratie: het was het eerste landschapje uit onze renaissance-lyriek en
tevens het prototype van een eindeloze reeks gefantaseerde, gestileerde landschap] es. Dit natuurfantasietje heeft in de Nederlandse renaissance-Ietterkunde
meer 'succes' gehad dan de eerste reële natuurschetsjes waarmee Van Mander
zijn intrede deed in onze literatuur. Van der Noot had in zijn liefdessonnet de
fijn gestileerde Petrarquistische natuur als een zorgvuldig aangepast decor
rondom ideale mensen met een ideale liefde geplaatst. Van der Noot had geïdealiseerd en daardoor gegeneraliseerd ; Van Mander had gerealiseerd en daarmee geïndividualiseerd. Wat Van der Noot had geschapen, kon in andere liefdesgevallen worden herhaald, wat Van Mander had geschetst, was gebonden
aan plaats en tijd.
Van Mander heeft echter ook uitheemse landschaps-idealiseringen in onze
letterkunde gebracht. In zijn leerdicht over het landschap introduceerde hij het
gestileerde Italiaanse campagna-landschap, zoals het in Rome en Venetië door
Italianen en Nederlanders werd geschilderd; in zijn vertaling van Vergilius'
Bucolica transponeerde hij het Vergiliaanse landschap — zij het hier en daar
enigszins vervlaamst — naar onze streken. Deze landschapstypen hebben een
vaste plaats in onze renaissance-Ietterkunde veroverd.
De trotse Hooft, in wiens ogen de mens het rijkst was in zijn liefdesgevoelens,
plaatste Cranida in een landschap, waarvan de reeds geïdealiseerde landschapsvormen van Theokritos, Vergilius, Ovidius en Petrarca nog eens waren
verfijnd door de her-stileringen van Sannazaro en Cuarini. Voor zijn erotische
gedichten koos hij de Petrarquistische idealisering of de verliefde lentenatuur
van Lucretius, al of niet verstrengeld met het landschap van zijn eigen omgeving.
Waar Bredero landschappen fantaseerde, volgde hij Hooft.
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Vondel is begonnen met Du Bartas' welsprekende uitbreidingen van plaatsen tijdaanduidingen. Maar reeds spoedig kwam hij onder de bekoring van
Horatius', Vergilius' en Ovidius' natuur. Alles wat deze auteurs hem aan ideaal
landschap hadden gegeven, paste bij de jubelende en prijzende geest van Vondel.
In zijn gezangen voor buitenplaatsen, bruiloften en nationale feesten stonden
hem de klassieke natuurbeschrijvingen voor de geest. Bezong hij een buitenplaats
waar hij als vriend of bruiloftsgast op bezoek was, dan klonk het Beatus ille
van Horatius' tweede epode door zijn verzen en dacht hij onmiddellijk aan het
ideale Tempe-dal uit het eerste Boek van Ovidius' Metamorphoses. Werd hij
geroepen om op nationale feesten de vreugde en verwachting van het volk te
vertolken, dan schilderde hij het landschap van de Gouden Eeuw-idylle, zoals
hij dat vond in het eerste Boek van Ovidius' Metamorphoses of in de vierde
écloga van Vergilius' Bucolica. Bovendien hield hij ervan, de serene Vergiliaanse landelijkheid zo breed mogelijk uit te meten.
Deze droomlandschappen uit het rustige Horatiaanse Beatus ille en de serene
Vergiliaanse pastorale, met het verlangen naar de Aetas aurea op de achtergrond, begonnen de landschappen van de meer persoonlijke Petrarquistische
rendez vous-lyriek te verdringen. Starter, Krul en Luyken hadden in hun liefdespoëzie nog wel enkele Anacreontische trekken, en Van Heemskercks liefdesgedichten waren nog Petrarquistisch gekleurd, maar bij hen allen gingen het
Beatus ille, de Aetas aurea en de pastorale de overhand krijgen. Na 1670 nam
de belangstelling voor de pastorale zozeer toe, dat deze zelfs een geheel apart
genre ging vormen. Maar toen werd ook in veel gevallen de werkelijkheid van
het alledaagse landschap in die pastoralen opgenomen.
In Luykens erotische poëzie en Poots vroegere stemmingsgedichten is tenslotte het psychische natuur- en landschapsgevoel zich juist in de klassieke landschapstypen gaan openbaren. Deze beide dichters bleven niet bij een visuele
waarneming van het landschap staan, maar trokken de stemming ervan in hun
binnenste. Waar hun tijdgenoten vaak op de traditionele, classicistische wijze
allerlei opgeschroefde gevoelens aan het landschap t o e k e n d e n , daar p r o j e c t e e r d e n zij hun sterk gemoedsleven in het landschap, waardoor dit
een gemoedsbeweging kreeg, die identiek was met hun eigen gevoel. Het landschap werd voor hen werkelijk een beeld van eigen innerlijk. Hun gemoedsleven
werd het sterkst zodra hun aandacht niet meer door een veelheid van scherp
omgrensde visuele landschapsvormen werd afgeleid; daarom waren het juist
de avond- en nachtgedichten waarin de identificatie het best tot stand kwam.
Dan vloeide hun gemoedsleven samen met het ruisen van bomen of de maanglans die over het landschap lag. Daarbij was het van ondergeschikt belang
of de inhoud van dit landschap pastoraal of anderszins classicistisch was. Toen
de mystieke Luyken en de oudere Poot zich meer van de classicistische wereld
hadden losgemaakt, werden deze projectie en identificatie zelfs nog subtieler.
Toen werden deze dichters zich ervan bewust, dat ze in de natuur zich in een
wereld bevonden die een manifestatie was van Gods allesdoordringende scheppingskracht.
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— Zo heeft het gewone landschap, ondanks het feit dat de m e n s in het
brandpunt van de belangstelling der renaissancekunstenaars stond, toch een
plaats gekregen in de renaissance-literatuur. Het gewone veilige landschap was
daarbij veel meer in trek dan de grote woeste natuurtaferelen, die met hun auto
nome krachten de renaissance-zekerheid van de mens bedreigden. Omdat de
renaissance-kunstenaar tenslotte meer denker en waarnemer dan mijmerend
gevoelsmens was, heeft hij zich lange tijd meer overgegeven aan de landschapa a n s c h o u w i n g dan aan de landschaps-s t e m m i η g.
In eenzelfde samenvattende vorm kunnen we nu een antwoord geven op de
vraag, of er in het verloop van de opeenvolgende perioden van de Nederlandse
renaissance-letterkunde
een ontwikkeling
in de landschapwaardering
valt te
constateren.
Na de tijd van de rederijkers vertoonde de ontluikende renaissance op het
gebied van natuur- en landschapbeschouwing een opvallende, veelbelovende
realiteitszin. Al stond Van der Noots gefantaseerd en gestileerd lentetafereeltje
uit diens Nimfe-sonnet in dienst van de liefde, toch sprak er een werkelijke
toegewijde belangstelling voor natuur en landschap uit. Al dienden Van Manders schilderijtjes uit zijn leerdicht tot instructie van de schilders, toch zijn
zowel deze als de reële schetsjes van het land rondom Meulenbeke met een indringend gevoel voor het landschap geschreven. Van eenzelfde onbevangenheid
zijn Spiegels fijne tekeningen van de tuin van Meerhuizen, van de polders in
de vroege lente, van de bedrijvigheid op de Amstel, en van de morgenzon, spelend op de rivier of door de singelbeplanting van zijn tuin. Al deze schetsjes
zijn gegeven in een nieuwe taal en stijl, waarvan de prille natuurlijkheid nog
niet was weggestreken door een allesbeheersend streng metrum. Het herinneringsbeeld van het landschap uit de ontluikende renaissance-letterkunde is zo
fris, direct en reëel, dat het zich niet laat verdringen door het landschapsbeeld
van de coryfeeën der bloeiende renaissance.
De coryfeeën waren met hun reflecterende geest doorgaans zo ernstig bezig
met menselijke zaken, dat ze natuur en landschap eigenlijk wel konden missen.
Voor hen was de mens alles, en in hun poëzie werd het landschap slechts geduld
als fraai, versierend bijwerk.
Voor de actieve geest van Hooft waren wetenschap, staatszaken en liefde
veel belangrijker dan een passieve, mijmerende blik in de natuur. Als een
decoratief element kon het landschap soms een bescheiden plaats in zijn gedichten krijgen. Bredero heeft wel meer van het landschap gezien, maar ook
hij heeft er zich nooit met hart en ziel aan gegeven. Vondel heeft meermalen
in het landschap rust en ruimte gezocht, en op zijn uitstapjes heeft hij vaak
in speelse natuurschetsjes getuigd van zijn liefde voor het vrije buitenleven.
Maar ook hij was liever met zijn ogen in de boeken dan in de natuur, en voor
verreweg het grootste deel van zijn geschreven landschappen heeft hij de stof
gevonden in die boeken. Daarom is zijn landschap meestal weinig krachtig.
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Voor de streng-denkende, moraliserende auteurs Huygens en Cats heeft het
landschap als object voor esthetisch genot weinig betekend. Blijkens zijn pastoralen heeft Cats in zijn jeugd wel van het Zeeuwse landschap gehouden, maar
al spoedig heeft hij de natuur dienstbaar gemaakt. De jonge Huygens heeft
blijkens zijn reisjournaal wel een nieuwsgierige belangstelling gehad voor
enkele merkwaardigheden van het Zuidduitse en Noordzwitserse landschap,
maar ook bij hem is later niet veel meer te bespeuren van brede landschapsvisies.
Wanneer men de geschreven landschappen van de tijdgenoten der coryfeeën
leest, krijgt men de indruk dat heel hun levenspatroon veel vrijer en natuurlijker
is geweest dan dat van hun grote tijdgenoten, en dat de meesten van hen met
een grotere onbevangenheid en ontvankelijkheid tegenover natuur en landschap
hebben gestaan. Het zijn vooral deze schrijvers geweest, die de belangrijkste en
interessantste bijdragen voor de landschapbeschrijving in deze periode hebben
geleverd.
De Zeeuwen waren buitenmensen en kenden hun eilanden als de boeren hun
akkers. Zelfs Cats was, blijkens zijn Zeeuwse pastoralen, in zijn jonge jaren
niet aan de bekoring van het vrije, open land ontkomen. Van Borsselen heeft
de liefde voor het landschap in zijn geboortestreek opgedaan, waar hij op zijn
lente- en zomerwandelingen over de hoge dijken uitzag over het groene land
met zijn vér-klinkend vogelgezang. Ook de andere Zeeuwen gewagen in hun
gedichten voortdurend van vroege morgenwandelingen zoals de latere literaire
middeleeuwers die graag gemaakt hebben. Op die wandelingen genoot Jacob
Schotte spontaan van het lied van de leeuwerik en zag Adriaen Valerius het
drukke vogelleven in de polders en op de schorren ontwaken; dan zag Adriaen
van de Venne in de lentemorgen de boerderijen liggen tussen de witbloesemende
boomgaarden en groene korenvelden, en zocht Pieter de Vos innerlijke rust in
het ontwakende landschap waarover de nachtegaal zijn laatste klanken liet
schallen.
Toen Hooft, Vondel en Huygens tussen de jaren 1620 en 1650 met hun
geleerde poëzie tegen elkaar opboden, schreven nog andere dichters dan de
Zeeuwen hun oprechte, onbevangen liefde voor het landschap uit. Toen schreef
een Amsterdammer, zonder rechtstreeks zijn naam te noemen, zijn poëtischpicturaal verslag van zijn tocht over de Amstel. Toen schreef Johan van
Heemskerck over alles wat hij in de polders bij Leiden zag, verhaalde Jacob
Westerbaen heel ongedwongen, wat een bezoeker van zijn buitenplaats in de
ruige dingen kon vinden, en bezong Jan van der Veen op de wallen van Deventer zijn uitzicht op de verre Veluwe. Toen gaf de Amsterdamse drogist Six
van Chandelier een intiem verslag van zijn reiservaringen in de woeste streken
van Frankrijk en Spanje, en schreef Ansio temidden van het vreemde landschap
rondom het Bingerloch aan de Rijn over het heimwee naar Amsterdam, dat
hij reeds in Nieuwersluis in zijn hart had voelen opkomen. Al deze auteurs
schreven zonder veel literaire mode-pose direct vanuit hun oprechte belang-
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Stelling voor het gewone en soms zelfs woeste landschap. Alleen Hondius,
Krul en Starter hebben het gewone landschap niet zo ongedwongen kunnen
benaderen als hun tijdgenoten van het tweede plan. De Zeeuw was nu eenmaal
te somber en gesloten voor een open ontmoeting met zijn mooie land: de Amsterdamse smid kende alleen maar de gouden eeuw-landschappen uit zijn boeken, en de 'Fries' moest zich als brooddichter aanpassen bij de geest van zijn
hoge opdrachtgevers.
Van de dichters tussen de jaren 1650 en 1670 is een drietal door innerlijke
of uiterlijke omstandigheden niet in staat geweest zich open te stellen voor het
werkelijke landschap. De kruidenier Jeremías de Decker heeft naar de ruimte
van het open land verlangd, maar werd door zakenzorgen weerhouden buiten
de wallen van zijn stad te gaan ; de oud-leerling van Rembrandt, de door ziekte
verzwakte Dullaert heeft zich in Rotterdam tevreden moeten stellen met gelezen
landschappen, omdat de fysieke kracht hem ontbrak om zelf het landschap in te
trekken ; de strenge piëtist Van Lodensteyn leidde in zijn 'Park' bij Utrecht zo'n
afgezonderd, geconcentreerd innerlijk leven, dat hij zich geen onbevangen blik
heeft durven gunnen op natuur of landschap. Anders was het echter weer gesteld met Oudaen, Sluyter en Luyken. Oudaen kende de polderwegen tussen
Rijnsburg en Leiden, voelde op Hollandse schilderijen de dreigende atmosfeer
van opkomend ruw weer, en wist wat de bezitter van een buitenplaats aan omslotenheid en ruimtelijk landschapsgevoel kon genieten; Sluyter wandelde onbevangen door het glooiende Eibergse landschap, en Luyken overtrof met zijn
verfijnd gevoel voor natuur- en landschapsstemming alle dichters van de zeventiende eeuw. In Luykens poëzie heeft de ontwikkeling van het natuur- en landschapsgevoel in de bloeiende renaissance haar hoogtepunt bereikt!
Het persoonlijke kosmische natuurgevoel van Luyken heeft echter weinig
bevruchtend gewerkt op de schrijvers van na 1670. Wat zich aan landschapaanschouwing en landschapsgevoel sinds de dagen van Van der Noot, Van
Mander en Spiegel in de literatuur langzaam had ontwikkeld en omstreeks 1670
een voorlopig hoogtepunt had gevonden in de bundel van Luyken, werd door de
veranderde tijdgeest kwalitatief een tijdlang in zijn ontwikkeling gestuit.
In deze periode van deftige distantie, gestileerde levenshouding en kunstmatige levensversiering, van pralende siertuinen, versluierende pastoralen en
polijstend eclecticisme der kunstgenootschappen heeft het reële landschap maar
weinig kans gekregen in de literaire wereld door te breken. Wat zich aan reëel
landschapsschoon in de schilderkunst eens had weten te emanciperen, had in
die kunst afgedaan, omdat de schilders zich steeds meer gingen aanpassen bij
de gepolijste levenssfeer. Had het reële landschap zich in de schilderkunst ééns
krachtig ontwikkeld tot een geheel apart genre, nu ging het pastorale landschap
zich in de letterkunde tot een eigen genre ontwikkelen. Nauur en landschap
verloren daarin geheel hun buiten-menselijke krachten. De landschappen werden
producten van de menselijke geest, die met behulp van strelende klanken en
allitererende tritsen, popperige, krachteloze natuurtafereeltjes componeerde
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voor alle mogelijke gelegenheidsgedichten. De literaire schabloonvorm ging op
deze wijze de inhoud van het tafereel vaak geheel overwoekeren. Wellekens
heeft onder de pastorale zangers met enkele persoonlijke klanken nog wel getoond een oprechte belangstelling voor de werkelijke natuur te bezitten, maar
ook hij was in zijn natuurpoëzie over het algemeen te zeer veritalianiseerd om
voor de ontwikkeling van het ware natuur- en landschapsgevoel veel te hebben
kunnen betekenen.
Terwijl echter de pastorale schrijvers steeds meer ruimte gaven aan hun
landschapsfantasieën, verruimden ook verschillende realisten hun landschappen.
Antonides, enkele hofdichters, Bruin en Poot hielden met hart en ziel van
de ruime natuurwerkelijkheid, en wisten deze ook met plezier te verwoorden.
Antonides en Vlaming gaven respectievelijk brede beschrijvingen van de Ijkanten en van een stuk Kennemerland. Claas Bruin beschreef meer en bredere
landschappen dan welke renaissance-auteur ook. Poot is zelfs tot een intieme
ontmoeting met de verborgen krachten van het landschap gekomen en hij is
dan ook de enige auteur van de hele renaissance geweest, voor wie de natuur
een noodzakelijke levensbehoefte was. Daarom kondigt in hem de latere romantische natuurbeschrijving zich reeds aan.
Zo heeft het geschreven landschap in de periode van de Nederlandse renaissance een ontwikkeling doorgemaakt, die liep over de toppen Van Mander,
Luyken, Bruin en Poot. Van Mander en Bruin waren de visuele schrijvers,
Luyken en Poot de stemmingsdichters. Bruin, hoewel minder dichterlijk, was
moderner dan Van Mander omdat hij voortdurend topografisch aanwijsbare
landschappen gaf. Van beide stemmingsdichters was Poot weer moderner. Hij
schreef immers landschappen die meer betrekking hadden op zijn algemeen
psychisch gevoel dan op het specifieke liefdesgevoel ; bovendien hield de dagavond- en nachtstemming van zijn landschappen meestal direct verband met de
Abtswoudse omgeving. Luykens landschappen zijn daarentegen vrijwel altijd
verbonden met de liefde en zijn bijna nooit aanwijsbaar in de werkelijkheid.
Uit deze samenvatting blijkt, dat de ontwikkelingsgeschiedenis van de landschapbeschrijving in de renaissance langzaam een verruiming, verdieping en delatinisering te zien geeft, waardoor het landschapsbeeld van de late renaissance
het prototype van het romantische L·ndschapsЬeeld werd.
Nadrukkelijk willen we er echter op wijzen, dat de natuurverbeelding van de
romantiek en het latere impressionisme geen eindpunt van een ontwikkeling
betekende. De daarop volgende moderne schilders en schrijvers van de twintig
ste eeuw hebben de waarde van de natuursymboliek der Klassieken her-ontdekt
en spreken in hun natuurverbeeldingen vaak weer even sterk tot het gevoel
voor symboliek in de mens als de Klassieken dat deden met hun mythologische
η atuur-symbolentaal.
Tenslotte kunnen we, aan de hand van het ontstaansprinciep, de inhoud en
de vormgeving van het geschreven landschap, een algemene karakteristiek van
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het landschapsbeeld in onze ІЧеаегЫпазе renaissance-literatuur
geven.
Het ontstaansprinciep van onze geschreven renaissance-landschappen ligt
zelden in een werkelijk gevoelde behoefte aan natuur. De renaissanceschrijver
kende, tenzij in enkele zeldzame ogenblikken, zulk een behoefte zeker nog
niet. Hij leefde in een levensovervloed en zijn ziel ging daarom zelden open
voor de aandoeningen van het landschap. Omdat zijn wakkere geest vol was van
eigen activiteit en menselijke bedrijvigheid van anderen, had de schrijver nog
geen landschap nodig om er kracht in te vinden voor een mogelijke onbevre
digdheid van eigen ziel. Daardoor kon hij ook maar moeilijk tot een liefdevolle
verbroedering met de natuur komen en het landschap ervaren als een object
van beschouwing. Hij kende het nog niet als iets dat met een eigen bestaan,
een eigen wezen en eigen wetten rustte in zichzelf. Hij kon het nog niet benade
ren als iets buiten-menselijks, dat in zijn onbewustheid totaal verschilt van de
mens en tevens volkomen onverschillig is voor het menselijk bedrijf. Zijn ge
schreven landschap diende tot versiering van de literatuur, zoals vanaf het einde
der zeventiende eeuw allongepruik, kunstkabinet en pronktuin dienden tot ver
siering van het leven. Hij zocht in het landschap primair naar symboliek voor
de liefde, naar lering voor de geest of rust voor de hele mens. Deze factoren
stonden steeds op de voorgrond. Daarom behoorden zijn landschappen ook
bevallig, vruchtbaar en geordend te zijn.
De inhoud der landschappen beantwoordde aan deze behoefte-variëteit. De
arcadische en idyllische landschappen der klassieke pastoralen waren gestoffeerd met welvarende landouwen vol vruchtbare akkers, bloemige weiden en
levendige beken. Wanneer een vriendelijke inheemse landschapswerkelijkheid
ook nuttige en aangename associaties wekte, toonde de dichter daarvoor graag
waardering. Maar ook dan versierde hij zijn tafereeltjes nog ruim met gefantaseerde heuvels, wijnbergen en snelvlietende beekjes. De dichters bleven
over het algemeen tegenstanders van zuiver natuurlijke landschappen en toonden zich steeds bewonderaars van een gelouterde werkelijkheid, die de landschapsfantasieën uit de pastorale idyllen zoveel mogelijk benaderde. Bijna alle
landschappen waaraan een werkelijkheid ten grondslag lag en die we in groten
getale uit de bundels verzamelden, droegen de signatuur van deze idealisering.
Omdat deze landschappen door het omvormingsprinciep vaak hun eigen karakter verloren, kenden ze ook weinig eenheid en rust, weinig stilte en stemming.
Weinig eenheid, doordat een decoratieve veelheid van details en kleuren de
natuurlijke differentiatie van verte en nabijheid meestal verhinderde; weinig
rust, omdat de drukte van traditionele menselijke bedrijvigheid de landschapbeschrijving dikwijls moest rechtvaardigen; weinig stilte, door het vaak luidruchtig bedrijf van een gepersonifieerde of mythologische stoffering; weinig
stemming tengevolge van de allesoverwinnende, allesoverbelichtende morgen- of
middagzon aan wolkenloze luchten.
Behalve door de inhoud kregen deze landschappen ook door de literaire
vormgeving geheel bijzondere kenmerken. Juist omdat de landschappen vaak
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niet van binnenuit werden benaderd, maar alleen van buitenaf bekeken, ontstond er geen eenheid van visie, die kort en suggestief werd uitgedrukt. De
landschappen werden daardoor dikwijls pronkerige woordschilderijen inplaats
van beeldende uitingen van wat de dichter innerlijk had bewogen. Zijn gevoel
had er dan nauwelijks deel aan. Daarom stond dit fantasiespel van woord en
klank lijnrecht tegenover de ernstige arbeid van een echte natuurgevoelige
dichter, die de veelheid van waargenomen landschapsgegevens niet in de bekende tritsen van een allesversierende cliché-taal weergaf, maar in het pakkende
woord, het aangepaste ritme en het natuurlijke rijm, waardoor het landschap
op een natuurlijke wijze werd geëvoceerd.
De meeste geschreven landschappen, ook die welke een realiteit vertegenwoordigden, deelden in de feestelijke klanken van de wenspoëzie. Daarom lag
over de natuurtaferelen van de renaissance-literatuur veelal de gouden sfeer
van de Aetas aurea, het Beatus ille en de Vergiliaanse pastorale. De meeste
renaissanceschrijvers beheersten het landschap en speelden hun literair spel
met zijn verschijningsvormen. Slechts zelden stelden zij zich open voor de verborgen sanerende krachten, die het inhield voor hun dieper gevoelsleven.

468

LIJST VAN ILLUSTRATIES

p.

45 'Ick sagh mijn Nimphe in t'suetste van het Іаег' — Uit: Poeticsche
]. v. d. Noot. Τ'Antwerpen, by Gillis vanden Rade 1584. i°

p.

61 Meerhuizen (omstreeks 1730) — Uil: Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier
Den Amstel; vertonende . . ., Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't leven ge
tekend en in 't ligt gebragt door Abraham Rademaker, Tot Amsterdam 1730. i°
(Univ. Bibl. Amsterdam).

Werken van

p. 168 De Binckhorst (in 1738) — Uit: Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten. Te Amsterdam 1745-1757. Deel VI. H. Spilman se. naar A. de
Haen del. 1738 (Foto-Commissie Rijksmuseum Amsterdam).
p. 188 Titelprent uit 'De Roemster van den Aemstel' — Uit: De Roemster van den Aemstel;
Off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel. Met Verklaringe van eenige
duystere Woorden. t'Aemsteldam, Voor Cornells Willemsz: Blau-laken, Boeck-ver·
hooper, in St. lans straat, in 't guide A.B.C. (Univ. Bibl. Leiden).
p. 207 Ockenburgh — Uit: J. Westerbaen, Arctoa Tempe. Ockenburg. Woonstede van
den Heere van Brandwyck. In de Clingen buiten Loosduynen. In 's Gravenhage
Anno 1654. A. Tongerloo se. naar Sal. Savry del. (Univ. Bibl. Amsterdam).
p. 244 Het Park — Uit: Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten. Te Amsterdam 1745-1757. Deel VII. Η. Spilman sc. naar J. de Beyer del.
1744 (Foto-Commissie Rijksmuseum Amsterdam).
p. 276 Achltiende-eeuwse lusthof aan de Vecht — Uit: De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene Gezichten van Lustplaatsen, Heerenhuysen en Dorpen; Beginnende
van Uitrecht en met Muyden besluytende. — La triomphante rivière de Vecht, . . .
T'Amsterdam 1719. f°. D. Stopendael sc. (Univ. Bibl. Amsterdam).
p. 285 De achltiende-eeuwse buitenplaatsen tussen Haarlem en Beverwijk — Uit: Het
zegepralend Kennemerlant, Amsterdam z. j . Tweede Deel. f . Hendrik de Leth se.
(Univ. Bibl. Amsterdam).
p. 311 Titelprent uit 'Herderszangen en Mengeldichten' van Pieter Visscher — Uit: Herderszangen en Mengeldichten, door P. Visscher, T'Amsteldam 1707. A. van Buysen
inv. delin. fee. (Univ. Bibl. Leiden).
p. 314 Het Stichtse 'Heemstede' — Rijksprentenkabinet Amsterdam. 'Gctekent door I. de
Moucheron, en Geëtst door D. Stoopendaal' 'Uytgegeven by N. Visscher' (FotoCommissie Rijksmuseum Amsterdam).
p. 349 Elsryk — Uit: Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, op de dorpen Amstelveen,
Slooten, en den Overtoom. Te Amsterdam z. j . (1730) f (Univ. Bibl. Amsterdam).

469

p. 362 Titelprent bij Schermers herderszang 'Wouter' — Uit: Lukas Schermers
l'Haarlem, l'Amsterdam 1725 (Tweede druk) p. 192 (Univ. Bibl. Leiden).

Poëzy,

p. 374 'Het Loo' in het begin van de achttiende eeuw — Rijksprentenkabinet Amsterdam.
'Cetekent en geëtst door Mr. Romeyn de Hooghe'.
p. 382 De achttiende-eeuwse buitenplaatsen langs de Vecht — Uit: De zegepraalende
Vecht. Ed. cit.
p. 390 De lusthof van Ouderhoek' aan de Vecht — Uit: De zegepraalende Vecht. Ed. cit.
p. 395 Gezicht op Het kasteel van Kleef en de Elterberg — Uit: Kleefsche en ZuidHoUandsche Arcadia, Tweede druk, T'Amsterdam 1730. A. Zeeman inv. et fecit
1730 (Univ. Bibl. Leiden).
p. 427 Titelprent bij Poots 'Akkerleven' — Uit: Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot,
Eerste deel. Te Delf 1722, p. 267. François Bleiswyk inv. (Univ. Bibl. Leiden).

470

REGISTER VAN PERSONEN EN WERKEN

Alexander VII, 225.
Anakreon, 267, 410, 416, 462.
Ansio, R., 220—6, 457, 458, 464.
Antonides van der Goes, 27β—92, 299, 332,
357, 418, 426, 444, 455, 466.
Ausonius, 109.
Avercamp, Η., 126.
Bartas, du, 96, 97, 99, 102, 103, 141,
166, 169, 228, 394, 460, 462.
Beatrijs, 24.
Beaumont, S. van, 177—80.
Beckinck, E., 254.
Bellay, J. du, 45, 46, 242.
Berchem, Cl. P., 125, 126.
Bijns, Anna, 34—6.
Bleiswyk, F., 427.
Bloemaert, H., 128.
Boileau, N., 333-^4, 416, 417.
Bol, F., 128.
Booth, С, 129.
Borsselen, Phil, van, 166—72, 274,
460, 464.
Bosch, Jeroen, 38.
Bos(ch), L. van (der), 282, 389.
Both, J., 125, 126.
Bouts, Dire, 37.
Bredero, G. Α., 81—96, 165, 195, 198,
405, 456, 459, 461, 463.
Bril, P., 146.
Broekhuizen, J. van, 308, 313—8, 340,
Brueghel de Oude, P., 39, 51, 53, 59,
Bruin, Claas, 382, 389-^05, 458, 460,
Buonarelli, 367.

142,

David, Gerard, 38.
Decker, Jer. de, 227—31, 274, 460, 465.
Desportes, Ph., 87, 195.
Dullaert, H., 239^*4, 274, 465.
Effen, Justus van, 12, 417.
Elias, Jacob, 415—18.
Erasmus, D., 42—3.
Everdingen, A. van, 127.
Eyck, Gebr. van, 37.
Ferguut, 25.
Flinck, G., 128.
Gargon, M., 389.
Geertgen tot S. Jans, 38.
Gezelle, G., 174, 259, 438.
Goyen, J. van, 126, 129, 146, 222.
Groen, J. van der, 375.
Guerini, В., 73, 461.

455,

274,

359.
459.
466.

Camphuyzen, D. R., 252—3, 389.
Cats, Jacob, 147—64, 176, 231, 256, 274,
352, 438, 460, 464.
Coninxloo, G. van, 41.
Contarini, 367.
Coomans, Johanna, 179.

Hackaert, J., 126.
Hadewych, 30—1.
Haller, A. von, 69.
Heemskerck, J. van, 193—205, 235,
389, 405, 455, 456, 458, 462, 464.
Heinsius, Daniël, 155—7.
Heyde, J. van der, 347.
Hildegaersberch, W. van, 32.
Hobbema, M., 126, 129.
Hondecoeter, M. d*. 169.
Hondius, Petrus, 772—3, 465.
Hooft, Aarnout, 220—2.
Hooft, P. С , 69—81, 189, 194, 224,
247, 263, 274, 296, 313, 314, 316,
336, 405, 416, 422, 451, 455, 457,
463, 464.
Hoogstraten, David van, 231, 239. ,
Horatius, 96, 102, 108, 167, 168, 193,
206, 213, 267, 277. 327, 350, 379,
410, 411, 416, 423, 427, 428, 431,

274,

230,
317,
461,

195,
405,
456,

471

462, 468.
Huidekooper, J., 140.
Huygens, С, 131—47, 231, 257, 438, 455,
457, 458, 460, 464.
Ilias, 228.
Junius, Franciscus, 130.
Kabel, Adr. van der, 222, 225—6.
Karel ende Elegast, 25.
Kern pis, Thomas a, 256.
Koninck, Ph. de, 126, 128.
Koolaart-Hoofman, Elis., 405—9, 455.
Krul, J. H., 190—3, 313, 462, 465.
Lairesse, Ger. de, 334.
Lancelot, 14, 16, 17, 18, 19.
Langendyk, P., 369—74.
Lastman, P., 125, 128, 146.
Lescailje, Katharina, 328—32, 382.
Leth, H. de, 375.
Leyden, Lucas van, 40.
Liedboek, Antwerps, 32.
Lievensz., J., 128.
Limborch, Roman van, 15, 20, 23, 25.
Limbourg, P. de, 37.
Lodensteyn, Jud. van, 244—53, 254, 260,
460, 465.
Lucretius, 77, 461.
Luyken, J., 261—73, 274, 275, 278, 350,
381, 388, 389, 405, 427, 431, 459, 462,
465, 466.
Maerlant, Jacob van, 19, 37, 41.
Mander, С. van, 39, 40, 50—59, 127, 128,
456, 457, 459, 461, 463, 465, 466.
Marnix van S. Aldegonde, 43.
Marsman, H., 185.
Miereveit, Michiel Jansz., 146.
Montaigne, M. E. de, 69.
Moonen, Α., 300—10, 328, 416, 418, 457.
Moucheron, Is. de, 126, 385.
Mylius, W., 318—22, 328, 368.
Neer, A. van der, 126.
Noot, Jan van der, 44—50, 461, 463, 465.
Nôtre, André le, 374.
Oudaen, J., 231—8, 239, 455, 459, 465.
Outrein, Job. d', 387, 455.
Ovidius, 124, 277, 358, 423, 461, 462, 468.

472

Parthonopeus van Blqys, 14, 21, 24.
Patinier, J. de, 39.
Pels, Α., 334.
Perk, J., 220.
Perkins, William, 158.
Petrarca, 43, 44, 45, 46, 50, 180, 193, 461.
Plinius de J., 9.
Pluimer, J., 386.
Poelenburgh, C, 146.
Poot, H. K., 278, 388, 418—51, 456, 460,
462, 466.
Porcellis, J., 232.
Propertius, 313.
Pynacker, Α., 125, 126, 347.
Pynas, J., 125, 146.
Rademaker, Abr., 348, 375.
Raffaël, 334.
Reaal, L., 71.
Reinaert, 27.
Rembrandt, 126, 146, 231, 239, 244, 334,
465.
Renout van Montelbaen, 17.
Revius, J., 260.
Rochefort, Ch. de, 241.
Roemers, Anna, 177—9, 185, 464.
Roemster van den Aemstel, 185-90, 282,
456.
Ronsard, P. de, 43, 45, 49.
Rose, Die, 19.
Rotgans, L., 383—6.
Rousseau, J. J., 451.
Ruisdael, Jacob van, 62, 126, 127, 129, 347.
Ruysdael, Sol. van, 126.
Sandrart, J., 127, 128.
Sannazaro, J., 73—Í, 201, 333, 347, 373,
416, 461.
Scaliger, J. J., 229.
Schermer, L., 357—63.
Schotte, Jacob, 174—5, 464.
Scorel, J. van, 40, 59.
Seghers, Here, 126.
Seneca, 102, 104, 109.
Sidney, Philip, 201, 389.
Six van Chandelier, J., 211—20, 222, 274,
456, 458.
Sluyter, W., 253-ύ1, 274, 293, 456, 460,
465.
Snakenburg, Hendrik, 410—15, 457.
Snakenburg, Th. van, 415-18.
Snouckaert, J., 168—72.

Soeteboom, H. J., 389.
Sophocles, 228.
Spiegel, H. L., 59—65, 141, 189, 228, 231,
405, 426, 455, 460, 463, 465.
Starter, J. J., J8fl-^, 274, 456, 462, 465.
Stopendael, D., 375.
Tacitus, 10, 108.
Tasso, Torq., 73, 201, 335.
Theokritos, 333, 334, 416, 461.
Urfé, Honoré d', 201.
Uytenbogaerd, J., 137, 140.
Valerius, Adr., 175, 464.
Veen, J. van der, 209—11, 274, 395,
464.
Velde, M. van, (Campanus) 186, 274,
Velde, Es. van de, 126, 146.
Veldeke, H. van, 25, 29.
Venne, Adr. van der, 176, 464.
Vergilius, 43, 51, 96, 104, 108, 109,
115, 117, 124, 125, 168, 180, 277,

300, 312, 316, 322, 323, 329, 334, 347,
362, 402, 410, 416, 423, 461, 462, 468.
Visscher, Pieter, 322—8.
Vlaming, Pieter, 339, 375—81. 387, 455,
466.
Vollenhove, J., 292-9, 300, 308, 423, 458.
Vondel, J. van de, 96—130, 224—6, 274,
278, 279, 280, 292, 296, 297, 300, 322,
379, 381, 394, 416, 422, 426, 427, 428,
437, 451, 455, 456, 458, 460, 462, 463,
464.
Vos, P. de, І76—7, 464.
Vossius, Gerard, 130.
Vredeman de Vries, H., 44.

282.

Walewein, 14, 16, 17, 20, 24.
Wellekens, J. В., 313, 333—57, 366, 373,
381, 416, 423, 451, 455, 457, 459, 466.
Westerbaen, J., 205—9, 274, 455, 464.
With, Kath. Joh. de, 366—9, 455.

111,
286,

Zachtleven, H., 129, 348.
Zeeus, Jacob, 363—6.

456,

473

TOPOGRAFISCH REGISTER

Aalbregtsberg, 378, 405.
Abtstederbos, 304, 306.
Abtswoude, 435, 436, 456, 466.
Achterhoek, 253—61, 456.
Akendam, 289, 376, 455.
Alpen, 52—3, 69, 132, 133, 141, 457.
Alphen aan de Rijn, 396—7.
Amerika, Midden-, 241.
Amersfoort, Omgeving van, 116—7, 456.
Amstel, 61—2, 70, 94—5, 146, 185—90,
271, 330, 332, 372, 375, 455, 456, 463,
464.
Amstelveen, 314, 318.
Ankeveen, 353, 455.
Antwerpen, Omgeving van, 50.
Apennijnen, 10, 52, 346.
Ardennen, 219—20.
Arno, 70.
Baja, 9.
Barneveld, Omgeving van, 118—20, 456.
Bayonne, 196.
Beekbergen, 310.
Beemster, De, 400.
Beerschot, 50.
Bennebroek, 137, 294.
Bergen aan Zee, 355—7, 403, 457.
Berkel, 293.
Betuwe, De, 391, 458.
Beverwijk, Omgeving van, 104, 283, 456.
Bidassoa, 213.
Bilt, De, 137.
BinckhoTst, Den, 168—72, 455.
Bingerloch, Het, 107, 220, 464.
Blinken, De, 64, 350, 371.
Bloemendaal, Omgeving van, 289, 361, 378,
380, 405, 455.
Bossenburg, 288—9, 455.
Brecht, 49.
Cambo, 197.
Campagna, Romeinse, 54—5.

474

Capri, 344.
Chiavenna, 133.
СЫда, 378.
Chur, 132.
Cyprus, 361.
Dalfsen, 304, 310.
Deventer, Omgeving van, 210—11, 456,
464.
Diemermeer, De, 64, ИЗ, 375, 390.
Diepenveen, 309.
Doornburg, 382—3.
Dorth, 309.
Dordrecht, Omgeving van, 282, 389.
Dothan, 110.
Drente, 308.
Duitsland, 221.
Edam, 240, 283, 457.
Eemnes, 136, 137.
Eibergen, 253—61, 293, 464.
Eickhof, Den, 115.
Elsryk, 349—52, 455.
Eiterberg, De, 388, 395.
Endenhout, 381—2.
Esveld, 119.
Florence, 70.
Frascati, 9.
Friesland, 784^5, 456.
Genua, 216.
Gooi, Het, 63, 64, 115—8, 212, 308, 353,
372, 455, 456.
Goudestein, 140, 383—5.
Gramsbergen, 304.
Granada, 216.
Graveland, 's-, 117—8, 353, 372, 456.
Gravezande, 's-, 439.
Groede, 148.
Haag, Den, Omgeving van, 32, 202, 304.

Haarlem, Omgeving van, 341, 361, 372,
373.
Haarlemmermeer, Het, 64, 455.
Heemstede (Stichtse), 137, 318, 385—6,
396.
Hinterrhein, 132.
Hofwyck, 142—5, 207, 377.
Hogerwoert, 375—82.
Holland, Noord-, 283, 354, 399—«M.
Hoogwoud, 368.
Hulsterlo, 27.
IJ, Het, 62, 99, 280, 282, 287, 330, 332,
373, 455, 466.
IJssel, 295, 304, 306, 307, 455, 457.
Indie, 281.
Italië, 344—7.
Kassei, 408, 458.
Katwijk aan Zee, 204, 410, 412, 457.
Kennemerland, 375, 380, 387,405—8, 455,
466.
Kleef, 388, 392—Í, 458.
Kleef, Huis ter, 378.
Kommerrust, 137, 140.
Krimpen aan de Lek, 245.
Kroonesteyn, 199.
Laurentinum, 9.
Leiden, Omgeving van, 198—201, 203, 233,
456, 464.
Loenen aan de Vecht, 382, 390.
Lombardie, 133.
Loo, Het, 374, 394, 458.
Maarsbergen, 368, 455.
Maas, 26, 366.
Maastricht, 26—7.
Mariënhorst, 309.
Marquet, 298.
Meerenberg, 373.
Aíeer en Berg, 353—i, 455.
Meerhuizen, 59—65, 354, 463.
Meulenbeke, 51, 463.
Moezel, 108, 109, 314, 458.
Muiden, 71—2, 90, 106, 112, 455, 456.
Muiderberg, 287, 455.
Munnikenhof, De, 147.
Nieuwersluis, 221, 390, 464.
Nijmegen, 391—2.

Nimmerdor, 137.
Noordzee, 271, 397, 414—5.
Ockenburgh, 139, 207—9, 376, 377, 455.
Ommen, 304, 309.
Ouderhoek, 390.
Oudwijk, 304.
Outshoorn, 442.
Overveen, 62, 126, 371, 399-^100, 455.
Palestina, 300—08.
Palestrina, 9.
Park, Het, 244, 465.
Poeldijk, 207, 455.
Puzzuoli, 9, 344.
Pyreneeën, 204—5, 213-^5, 458.
Rijn, 106—09, 129, 206, 291, 295, 304, 306,
388, 395, 457, 458.
Rijnsburg, 231.
Rynvliet, 203, 233, 455, 456.
Rijswijk, 290.
Roozendaal bij Velp, 140, 386—8, 395—6,
455, 458.
Rothenburg, 132, 458.
Rozendaal by Lisse, 235, 455.
Rustenbergh, 116.
Saksen, Neder-, 105, 458.
Schaffhausen, 132.
Schelde, 49, 173.
Scheveningen, Omgeving van, 290, 304,
305, 397.
Scheybeeck, 100—01, 305, 408.
Schoor!, 404.
Siegburg, 409.
Sluis, 245.
Soest, 136.
Soetenburg, 139.
Sorghvliet, 160—3, 207, 398.
Souburg, West-, 43.
Spaarne, 289, 332, 342, 359, 373, 390, 396,
397, 455.
Spaarnehof, 236.
Sparendam, 283, 373.
Sparenhout, 354.
Spiegelrustt 117.
Splügen-Pase, 132.
Terschelling, 280.
Theems, 133, 298, 458.
Tirol, 217—9, 458.

475

Tivoli, 9.
Trier, 314^
Trompenburg, 372.
T'USCÌ, 10.

Vecht, Overijsselse, 295, 304, 305, 309,
310, 457.
Vecht, Utrechtse, 71, 100, 129, 140, 308,
374, .902—5, 390, 396, 397, 455, 458.
Vechterwaert, 309.
Veenberg, 405—8.
Veluwe, De, 105, 136, 209—10, 310, 395,
397, 455, 456, 464.
Venetië, 216.
Venloux, De, 50.
Via mala, 132, 457.
Vianen, 136, 314.
Vledder (Dr.), 293.
Voortwyk, 356.
Vreeland, 342.
Waal, 138.
Waes, Land van, 27.

476

Walcheren, 43, 148—55, 174, 213, 288,
291, 389, 455.
Walensee, 132.
Weerselo, 309.
Westland, 207.
Wijk bij Duurstede, 391, 402—3.
Windsor, 298, 458.
Ymont, 287.
Zaan, 283, 304, 305, 389, 457.
Zandvoort, 307, 381.
Zeeland, 167, 174—80, 282, 291, 456, 457,
464.
Zegbroek, 208, 455.
Zeist, 390.
Zevenbergen, 363.
Zuiderzee, 78, 80, 89, 97, 122, 295, 296,
348, 457.
Zurich, 132, 458.
Zwin, Het, 246.
Zwolle, Omgeving van, 297.
Zwolsche Diep, 295.

STELLINGEN

I
Voor de Nederlandse renaissance-schrijver was de ongecultiveerde natuur iets
uit zijn burgerlijk bestaan; hij kende haar doorgaans geen waarde toe voor de
literatuur.
II
Bij de schilders van de zeventiende-eeuwse Hollandse Landschapsschool vinden
we een zuiverder expressie van het landschapsgevoel van de zeventiende-eeuwse
mens dan bij de Nederlandse renaissance-schrijvers uit dezelfde tijd.
III
Het landschapsbeeld uit de klassieke epiek heeft weinig invloed gehad op de
natuurbeschrijving van de Nederlandse schrijvers van onze renaissance-periode.
IV
Reyer Ansio heeft zijn Schüderkroon niet omstreeks 1656 geschreven
(H. H. Knippenberg, Reyer Ansio, zijn leven en letterkundig werk, diss. Amsterdam 1913, p. 286, 344), maar na 1662.
V
Reyer Anslo's bezoek 'op 't onvoorsienst' aan Six van Chandelier in Rome
(Six' Poësy, p. 41) moet veel vroeger dan 'omstreeks Kerstmis van het jubeljaar' 1650 (H. H. Knippenberg, diss. cit. p. 239) hebben plaats gehad.
VI
Gezelle is in zijn natuurgedichten meer auditief dan visueel; bovendien toont
hij zich gevoeliger voor het bewegende leven dan voor het statische in de natuur.
VII
Het experiment in de na-oorlogse Nederlandse literatuur is in wezen verwant
met de mentaliteit die in Nederland het progressief-katholiek denken voedt.

Vili
De lichamelijkheid van de moderne poëzie van vóór de tweede wereldoorlog
draagt een spontaan karakter, terwijl die van de experimentele poëzie vooral
wijsgerig en psychologisch-wetenschappelijk is gefundeerd.
IX
De esthetische begripsinhoud die het woord landschap boven de landrechtelijke heeft gekregen, dankt het aan de schrijvers over schilderkunst.
X
Hoewel de schikking van hulpwerkwoord en deelwoord in de bijzin over het
algemeen facultatief is, zal het voorop geplaatste hulpwerkwoord de stijl vaak
krachtiger maken.
XI
Bij een vernieuwing van de theologie dient men zich ook te bezinnen op een
vernieuwing van de verkondigingstaal, en waar de moedertaal steeds grotere
invloed krijgt in de eredienst, is het wenselijk op de katholieke dichter een beroep te doen voor het vertalen en formuleren van gewijde teksten.
XII
Wanneer men bij de Nederlandse zestiende-eeuwse schilders het fysioplastische de overhand ziet nemen op het ideoplastische, hetgeen zich uit in het
verkleinen en verdwijnen van de iconografische voorstelling, mag men dit geen
profaneringsproces noemen.
XIII
De wezenlijke behoefte van de mens om iets van zichzelf, ook als existerend
wezen, in de natuur terug te vinden, heeft zich vroeger bij de schilders en
schrijvers dan bij de filosofen gemanifesteerd.
XIV
Om het literatuuronderwijs vormend te doen zijn, is het niet voldoende de
leerlingen tot een uitsluitend subjectief, esthetisch genieten te brengen. Hun
moet bovendien duidelijk worden gemaakt, hoe in de literatuur bepaalde houdingen van de mens tegenover de werkelijkheid en bepaalde benaderingswijzen
daarvan tot uitdrukking komen, zó dat zij uit zich zelf leren treden in een
confrontatie met verschillende mogelijkheden om zich in de werkelijkheid te
bevinden. Daartoe is kennis van de literatuurgeschiedenis noodzakelijk.

