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Dankwoord  
 

Het voltooien van een masterproef vraagt om doorzettingsvermogen. In het beste geval 

levert het werk je fundamentele inzichten op die je later nog van pas kunnen komen. Deze 

studie naar twee omvangrijke geschiedenissen van de Nederlandse literatuur heeft me 

daarnaast ook de nodige spierkrampen bezorgd. Om niet te vereenzamen tijdens het schrijven 

van mijn thesis, diende ik beide werken als een nomade regelmatig met me mee te dragen.  

 Ik wil mijn promotor Prof. Dr. Jürgen Pieters danken voor de aanzet tot dit onderzoek 

en de opbouwende commentaar. Dankzij de aanvullende feedback van mijn copromotor Lise 

Gosseye wist ik deze studie tot een goed einde te brengen.  

Daarnaast bedank ik graag de mensen die het werk voor mij lichter hebben gemaakt. 

In de eerste plaats mijn broer, Bruno. Met de nodige steunbetuigingen: „Je kan altijd nog alles 

opgeven en het klooster betreden .‟, wist hij me steeds opnieuw te motiveren. Verder wil ik 

ook zijn verloofde, Griet Blomme, en haar familie danken om deze scriptie voor mij na te 

lezen. Dan zijn er nog de mensen die eigenlijk meer verdienen dan een zin: mijn ouders, voor 

alles en meer. Bedankt vrienden, voor de genegenheid.  
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1.  Inleiding 

 

Een theoretische uiteenzetting is op verschillende manieren praktiseerbaar. Dit geldt 

mogelijk ook voor de doelstellingen en werkwijze geformuleerd door de redactie in de 

inleidende beschouwingen van zowel Nederlandse literatuur, een geschiedenis als Een nieuw 

vaderland voor de muzen. Een mogelijke kloof tussen theorie en praktijk toont de flexibiliteit 

van een these. Tot op welke hoogte blijven de auteurs trouw aan de vooropgezette werkwijze? 

Bevestigt de selectie en ordening van het materiaal over Vondel de methodologische 

invalshoek?  

 De benadering van het historische materiaal verschilt, zoals de redactie van Een nieuw 

vaderland voor de muzen expliciet aangeeft.
1
 De invalshoek wordt in de eerste plaats bepaald 

door de literatuurhistoricus zelf, die als individu niet los komt te staan van het 

maatschappelijke veld van waaruit hij werkt. Los daarvan beogen de samenstellers van Een 

nieuw vaderland voor de muzen een nieuwe aanpak van het historische materiaal zonder zich 

volkomen te distantiëren van voorgaande naslagwerken waaronder Nederlandse literatuur, 

een geschiedenis. Enige scepsis rond de werkzaamheid van een centraal perspectief 

resulteerde in het verleden in een fragmentarisch overzicht van de geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur. Een hedendaags overzichtswerk kan uiteraard niet zonder structuur. 

Toch dient de literatuurhistoricus, althans volgens de auteurs van Een nieuw vaderland voor 

de muzen, de drang tot afbakenen te beperken tot het noodzakelijke. Orde en 

overzichtelijkheid vormen voor Porteman en Smits-Veldt de maatstaf, met een focus op 

verbanden en continuïteit.
2
  

Een uitvoerige studie van de behandeling van het literaire nalatenschap van een 

historische figuur als Vondel in twee literatuurgeschiedenissen
3
 kan een beeld geven van de 

concretisering van de methodologische principes die de samenstellers nastreven.  

Hoewel Porteman en Smits-Veldt in Een nieuw vaderland voor de muzen enig 

waardeoordeel trachten te omzeilen, rijst de vraag in hoeverre de onderzoekers de lezer 

objectiviteit kunnen garanderen. Selectie impliceert al een eerste standpuntinname. De 

                                                 
1
 Porteman, Karel en Smits-Veldt, Mieke B., Een nieuw vaderland voor de muzen, Uitgeverij Bert Bakker 

Amsterdam, 2008, p.18.  
2
 Idem. Prof. Dr. Jürgen Pieters maakt over dit standpunt de opmerking: „Ik kan me eerlijk gezegd geen 

literatuurgeschiedenis voorstellen waarop deze zin niet zou kunnen slaan.‟ in „Een nieuwe toekomst voor een 

nieuw verleden? Enkele bedenkingen bij het „Ten Geleide‟ van Een nieuw vaderland voor de muzen, De 

Zeventiende Eeuw, 2009, volume 24, nr. 2, p.240.  
3
 Waarbij de meest recente zich duidelijk profileert als verschillend van de vorige overzichtswerken zonder de 

verwezenlijkingen van de voorgaande generatie te niet te doen. 
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beklemtoning of onderbelichting van bepaalde aspecten
4
  kan een eerste indicatie zijn voor de 

al dan niet bewuste doorwerking van de eigen interesses.
5
 De lezer ontwikkelt dan ook in de 

eerste plaats een visie op de feiten op basis van het becommentarieerde materiaal en de 

accenten die de auteurs leggen.  

Verder vormt ook het samenspel tussen tekst en context een belangrijk aandachtspunt 

in deze vergelijking van de twee literatuurgeschiedenissen. Hoe uit het gesuggereerde 

methodologische verschil zich concreet? Komt Vondel louter aan bod omwille van de 

intrinsieke literaire kwaliteit van zijn werk zelf of veeleer als een belangrijk figuur binnen een 

specifieke historische context, met andere woorden, als een individu dat een bepaalde tendens 

of fenomeen dient te illustreren?
6
 

 

                                                 
4
 Voor mijn onderzoek betekent dit de wisselende aandacht voor Vondel en het eigene van zijn overlevering. 

5
 Uiteraard brengen de auteurs altijd een eigen versie van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Maar 

net de mogelijke discrepantie tussen het geëxpliciteerde standpunt en de realiteit maakt een onderzoek naar deze 

methodologie in de praktijk interessant. 
6
 Prof. Dr. Pieters stelt zich in een kritisch artikel over deze twee literatuurgeschiedenissen uit 1993 en 2008 

eveneens de vraag „of het verschil in de werkelijkheid zo groot is als het algemeen wordt voorgesteld.‟. „Een 

nieuwe toekomst voor een nieuw verleden?, p.240.  
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2. Nederlandse literatuur, een geschiedenis 
 

2.1.Methodologie 

 

De samenstellers van Nederlandse literatuur, een geschiedenis beogen geen sluitende 

visie op de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Daarenboven blijven ze zich 

bewust van de eigen positie ten opzichte van het historische materiaal. Een nieuwe generatie 

legt vermoedelijk andere klemtonen. Volgens de methodologische principes van de 

deskundigen steunt de keuze van de behandelde materie niet enkel op de werken zelf, maar 

eveneens op hun functioneren binnen het maatschappelijk bestel.
7
 Dat deze focus mogelijk 

kan verschuiven en bovendien afhankelijk blijkt van het interesseveld van de onderzoekers, 

wordt door M.A.Schenkeveld – van der Dussen expliciet aangegeven in het „Woord vooraf‟
8
  

In wat volgt, overloop ik eerst de stukken waarin Vondel aan bod komt in de 

chronologie die de redactie aanreikt. Daarvoor maak ik gebruik van de paginavermelding 

zoals deze in het register bij het lemma „Vondel‟ terug te vinden is. Voor elke beschouwing 

formuleer ik een korte samenvatting met aandacht voor het onderwerp en de benadering van 

de auteur en het literaire werk. Uit dit feitenmateriaal tracht ik in een tweede fase de 

terugkerende tendensen te abstraheren om uiteindelijk tot een synthese van de eigenlijke 

werkwijze te komen.  

 

2.2.Vondel volgens register in de benadering door de redactie van Nederlandse literatuur, 

een geschiedenis 

 

2.2.1. Essay nummer 29 – 13 januari 1566: van Diest schrijft, als eerste in het 

Nederlands, een uiteenzetting over het embleem 

 

Zowel Porteman als Luijten besteden aandacht aan de emblematiek en de invloed en 

het belang van dit genre voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Porteman duidt 

de ontwikkeling en het ontstaan van de emblemata als een volwaardige vorm van 

literatuurbeoefening in de Nederlanden aan de hand van een voorrede uit een werk van de 

vertaler Gilles van Diest
9
, een eerste theoretische beschouwing over de emblematiek als 

toelichting van betekenis voor de geschiedschrijving. Het werk signaleert de uitzonderlijke 

                                                 
7
 Prof. Dr. Pieters parafraseert dit ideaal als volgt: „[…] er is aandacht voor de sociale fundamenten van 

fenomenen van literaire institutionalisering, maar niet zonder het nodige respect voor de artistieke specifiteit van 

de literaire productie die door deze instituten wordt gegenereerd.‟. „Een nieuwe toekomst voor een nieuw 

verleden?, p.241. 
8
 Schenkeveld - van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Uitgeverij Contact, 1998, 

„Woord vooraf‟, VI.  
9
 Nederlandse literatuur, een geschiedenis,  p.160.  De auteur bedoelt hier namelijk de Nederlandse Sambucus 

uit 1566. 
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situatie die zich in de Nederlandse literatuur heeft voorgedaan: nagenoeg alle belangrijke 

dichters van de Nederlandse Renaissance hebben emblemen geschreven of werkten eraan 

mee.
10

 Ook Vondel, die hij opneemt in deze opsomming van prominente auteurs uit de 

Nederlanden. Porteman erkent daarmee het belang van Vondel voor een literatuuroverzicht 

meer algemeen. 

 

2.2.2. Essay nummer 34 – 1613: drukker Pers laat Vondel bijschriften maken bij een 

reeks emblematische gravures 

 

Net als Porteman incorporeert Luijten Vondel in zijn betoog over de emblematiek. 

Onder de subtitel „Emblematische lering‟
11

 bespreekt hij onder andere Den gulden winckel, 

een werk in opdracht van drukker Dirck Pietersz. Pers. Dit literaire werk dient de lezer als 

exemplarisch te beschouwen: de didactische invalshoek die Vondel stuurt, toont zich in 

nagenoeg alle aanvullende bijschriften onder de afbeeldingen van emblematische bundels. 

Den gulden winckel signaleert een uitbreiding van de thematiek
12

 door de aandacht voor de 

klassieken. Vondel als auteur lijkt zo aan het begin te staan van een trend die in sterke mate de 

toekomstige eigenheid van de Nederlandse (emblemata)literatuur zal gaan bepalen. Over het 

combineren van lering en plezier schrijft Luijten: „[…] deze idealistische gedachte is in een 

groot deel van de embleemproduktie uit die tijd terug te vinden.‟
13

. Luijten lijkt 

beschouwingen over ander auteurs eveneens op te nemen wanneer ze bijvoorbeeld eenzelfde 

thematiek onderschrijven. Zo lezen we: „Hier duikt dan, zoals bij Vondel, het verhaal over 

Atalante weer op.‟
14

. Verder belicht hij ook nog het werk van andere dichters. 

Noemenswaardig is de suggestie van Luijten in volgende zin: „Het is van belang de 

Nederlandse emblematiek (en ook de ermee verwante fabelliteratuur) in internationaal 

perspectief te bezien, omdat er vaak vindingrijk wordt ontleend en het inzichtgevend en 

tegelijk verrassend is te zien hoe één motief op uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd kon 

worden.‟
15

. De experts zullen ook Vondel in het vervolg van dit overzicht inschrijven in een 

bredere, supranationale tendens.
16

  

 

 

                                                 
10

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.163-164. 
11

 Idem, p.189. 
12

 Idem. Daarnaast legt de auteur in het werk ook de klemtoon op het amoureuze.  
13

 Idem  p.190. Dit verwoordt hij na een citaat uit Den gulden winckel dat dit idee echoot.  
14

 Idem p.193-194. 
15

 Idem p.194-195. 
16

 Een voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in essay 48, p.270. 



 10 

 

2.2.3. Essay nummer 35 – 24 september 1617: inwijding van de Nederduytsche 

Academie 

 

Mieke B. Smits-Veldt behandelt in een essay kort de ontstaansgeschiedenis van de 

Nederduytsche Academie. Dit instituut blijkt van belang voor het verdere verloop van de 

dramaopvoering in het Nederlands. Smits-Veldt verwijst naar de sterk didactische inslag die 

deels haar fundamenten kent in de geschiedenis vóór de Academie.
17

 Ze bespreekt verder de 

invloed van Terentius en Seneca op de dramaturgen uit de eerste decennia van de zeventiende 

eeuw. Daarbij haalt ze de Gysbreght als illustratie van het retorisch-didactische treurspel aan. 

Ze zinspeelt even op een kentering die zich later zal afspelen.
18

 Smits-Veldt gaat daarna over 

tot de lokalisering van het renaissance-toneel en verwijst naar de rederijkerskamer De 

eglentier en haar opvolger Het wit lavendel. Opnieuw signaleert ze een zekere evolutie die 

Vondel doormaakt, deze keer te koppelen aan de ideologische opvattingen van de kamer 

waarin de auteur debuteerde.
19

 Smits-Veldt eindigt met een commentaar op de politieke 

ontstaanscontext
20

 van de Academie. Deze kent een invloed op de stofkeuze, zoals zal blijken 

uit een voorbeeld dat ze daarbij vermeldt, Vondels Palamedes. Dat Smits-Veldt dit werk 

aanhaalt in een betoog dat grotendeels werken belicht uit de periode nog voor Vondel zich als 

dramaturg een belangrijke plaats binnen de maatschappij wist toe te eigenen, geeft al het 

belang aan dat ook Smits-Veldt hecht aan de auteur. Daarenboven illustreert het hoe het werk 

als een echo van een tijdsgeest steeds opnieuw lijkt terug te keren. 

 

2.2.4. Essay nummer 38 – 6 augustus 1625: Vondel draagt De Amsteldamsche 

Hecuba op aan Antonis de Hubert 

 

Het essay van A. Van Strien  „Vondel draagt De Amsteldamsche Hecuba op aan 

Antonis de Hubert‟
21

 handelt over taalopbouw door dichters. Daarbij fungeert de Hecuba voor 

Van Strien als het vertrekpunt voor een studie over de taaltoestand. Als een vertaling van 

                                                 
17

 Zoals zij aangeeft op pagina 197 van Nederlandse literatuur, een geschiedenis speelt de morele lering in op de 

behoefte aan duidelijke gedragsnormen als resultaat van het grote aantal inwijkelingen in Amsterdam na de val 

van Antwerpen.  
18

 Een verschuiving die ze ook bij Vondel meent waar te nemen, namelijk naar het Aristoteliaanse drama met een 

eenheid van handeling. Verder kenmerkt dit drama zich ook door het een inspelen op een emotionele respons bij 

het publiek. 
19

 Ze doelt hier op Het wit lavendel, een „in literair en religieus opzicht behoudender milieu […]‟ Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis p.199. Daardoor richt Vondel zich aanvankelijk niet op de klassieken maar debuteert 

met een bijbelse tragikomedie, namelijk Pascha.  
20

 Ze verwijst naar de kerkelijke twist tussen remonstranten en contraremonstranten. Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis  p.200. 
21

 Idem p.212. 
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Troades, een treurspel van Seneca en het resultaat van een samenwerking tussen individuen 

met een diverse (taalkundige) achtergrond
22

 dient het werk de lezer een inzicht te verlenen in 

de toenmalige noodzaak tot het nastreven van een „zuiver‟ Nederlands. Zowel Vondel als 

Hooft ontwerpen regels voor een correct Nederlands. Van Strien incorporeert contemporaine 

discussies en stellingen over spelling, spraakkunst en grammatica. Hij laat dus ruimte voor 

historische inzichten die benaderd worden vanuit een hedendaags perspectief en confronteert 

deze met de opinies van de andere medewerkers naast Vondel. Van Strien signaleert eveneens 

dat niet alle voorstellen navolging kenden en dat ze vaak heftige disputen veroorzaakten over 

de te volgen norm. Hij lijkt veelal voorbeelden in het betoog op te nemen die aantonen dat 

vooral het werk van Vondel en Hooft aanvaard werd als de na te volgen richtlijn, hoewel het 

gebrek aan uniform taalgezag een officiële regelgeving in de weg stond. Uit het essay blijkt 

dat Van Strien een belangrijke rol aan Vondel toeschrijft ook wat het aanbrengen van de 

eerste voorschriften voor een wenselijk gebruik van de Nederlandse taal betreft. 

 

2.2.5. Essay nummer 39 – 17 augustus 1630: Huygens stuurt Hooft twee vertalingen 

uit de gedichten van Donne 

 

Een volgende beschouwing door dezelfde auteur behandelt aspecten kenmerkend voor 

het oeuvre van Huygens in de relatie tot de groep rond Hooft. Net op deze hermetische poëzie 

uit Vondel kritiek. „Toch zal Vondel niet de enige lezer geweest zijn die zijn bedenkingen 

had‟, signaleert Van Strien.
23

 Maar ondanks deze these vertrekt de schrijver toch vanuit de 

kritiek van Vondel om de opsomming van enige commentaar door contemporaine lezers aan 

te vatten. Hier werkt Van Strien wellicht vanuit de erkenning van de invloed en doorwerking 

van Vondel‟s poëticale opvattingen na de dood van Huygens. Verder haalt hij Aenleidinge ter 

Nederduytsche dichtkunste aan om deze te contrasteren met het karakteristieke van Huygens‟ 

literatuuropvatting. Hoewel dit essay de subtitel „Constantijn Huygens, de virtuoos‟
24

 draagt, 

lijkt Van Strien het specifieke toch veeleer aan te tonen aan de hand van een beschrijving van 

de receptie, met veel aandacht voor het contrast met Vondel die daardoor opnieuw als een  

norm wordt voorgesteld.  

 

                                                 
22

 Niet enkel Vondel, Hooft en Laurens Reael, maar ook Daniël Mostaert en de Zeeuw Antonis de Hubert 

werkten immers aan de Hecuba mee. Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p. 212. 
23

 Idem, p.219.  
24

 Idem, p.218. 
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2.2.6. Essay nummer 40 – 17 september 1637: De nieuwe bijbelvertaling wordt 

aangeboden aan de Staten-Generaal 

 

De relatie tussen bijbel en literatuur komt aan bod in een stuk door H. Duits. Het essay 

over de Statenvertaling toont de impact die religie kende op de productie en receptie van de 

zeventiende-eeuwse literatuur. Opnieuw past Vondel uitstekend in dit contextuele overzicht. 

Hij schreef immers onder andere bijbelse tragedies en verwerkte stof uit de bijbel in artistieke 

creaties. Verder lijkt Duits nog een commentaar van Vondel op een predikant aan te halen om 

de opinie dat historici vaak ten onrechte het belang van deze predikanten te negatief 

inschatten verder kracht bij te zetten. Het toont in ieder geval het effect dat Duits toeschrijft 

aan een oordeel van Vondel op de latere receptie van de literaire activiteit van een auteur. Ten 

slotte komt ook nog de verhouding tussen kerk, toneel en staat aan bod. Het stuk Lucifer leent 

zich voor een beschouwing over de censuur die predikanten aan dramaturgen via de omweg 

van het stadsbestuur soms oplegden.  

 

2.2.7. Essay nummer 41 – 3 januari 1638: De opening van de Amsterdamse 

Schouwburg 

 

Lia Van Gemert grijpt de opening van de Amsterdamse schouwburg in 1638 aan om 

een visie op de Gysbreght-traditie en Vondel aan deze literatuurgeschiedenis toe te voegen. 

Interessant in methodologisch opzicht is een zin uit de openingsparagraaf waarin zij de 

Vondelwaardering koppelt aan de receptie van het stuk Gysbreght van Aemstel en stelt: 

„Enerzijds is geen enkele schrijver zo vaak officieel herdacht als hij, anderzijds rijst bij die 

gelegenheden steevast de vraag wat Vondels culturele erfenis ons nog te bieden heeft.‟
25

. 

Hiermee stelt zij dus de relevantie en bruikbaarheid van het werk van Vondel voor een 

hedendaags lezer in de opeenvolging van generaties in vraag, zonder evenwel het belang van 

Vondel voor een geschiedenis van de Nederlandse literatuur te ontkennen. Wat volgt is een 

analyse van het stuk: de Gysbreght bevat  klassieke aspecten met een „christelijk tintje‟ aan 

het geheel toegevoegd.
26

  

Daarna start Van Gemert een uiteenzetting over de receptie van het drama met onder andere 

de kritiek door het genootschap Nil volentibus arduum. De commotie rond het stuk 

veroorzaakte enige nieuwsgierigheid bij het toenmalige publiek, maar de bezwaren die sterk 

doorleefden in de zeventiende eeuw en enkel zullen toenemen in de negentiende en twintigste 

                                                 
25

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.230. 
26

 Idem, p.231. Dit deed hij met het oog op een aemulatio van het oorspronkelijke verhaal. Bovendien stemde 

Vondel het werk ook af op de gelegenheid in een actualisering van de stof met referenties aan de toenmalige 

werkelijkheid. 
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eeuw komen eveneens aan bod. Voor Van Gemert lijkt het nut van het drama onlosmakelijk 

verbonden met de kwaliteit van de bewerking in opvoering. Het perspectief dat een regisseur 

inneemt, dient de stof te doen herleven. Daarbij moet er ruimte blijven voor maatschappelijk 

engagement. Dit toont dat zij nog een bepaalde rol voorziet voor Vondel binnen de 

hedendaagse cultuur, maar dan wel steeds vanuit een eigentijds oogpunt. 

 

2.2.8. Essay nummer 42 – 12 februari 1942: Huygens wijdt zijn nieuwe buitengoed 

Hofwijck in 

 

Een zeer korte vermelding wat Vondel betreft, vinden we in het Essay van Willem B. 

De Vries over Huygens en de poëzie van het buitenleven. Enkele regels uit een gedicht van 

Vondel illustreren de verankering van het genre
27

 in de zeventiende-eeuwse realiteit van de 

buitenplaatsen zoals het patriciaat deze beleefde. De Vries incorporeert dus een fragment uit 

een literair werk als voorbeeld en legitimering van het bestaan van deze historische praktijk. 

 

2.2.9. Essay nummer 43 – 16 januari 1643: uit naam van Frederik Hendrik stuurt 

Huygens een zilveren kan en schotel aan Hooft als dank voor de 

Neederlandsche histoorien 

 

In dit essay benadert Marijke Meijer Drees vanuit een historische anekdote: de 

schenking van een kan aan Hooft voor zijn „Neederlandsche histoorien‟: de betekenis van de 

vaderlandse geschiedenis voor de literatuur. Drees stelt zich de vraag: „Vanwaar die grote 

belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis in de tijd van Hooft?‟
28

. De werken komen 

dus aan bod in hun politieke ontstaanscontext. Drees geeft aan hoe „[…] vele genres zijn 

ingezet om de Republiek van de gewenste historische fundamenten te voorzien.‟
29

. Om de 

tendensen die ze in een beschouwing over deze genres meent te kunnen onderscheiden te 

karakteriseren, haalt ze verschillende literaire werken aan. Voor dit doel blijkt het werk van 

Vondel opnieuw zeer bruikbaar omdat het niet louter getuigt van een doorgedreven artistieke 

ijver maar eveneens elementen bevat die we als eigentijdse propaganda kunnen interpreteren. 

Vondel komt aan bod naast enkele tijdgenoten, waaronder Duym, Hugo de Groot en Hooft.  

 

                                                 
27

 Zoals in de inhoudstafel aangegeven, bedoelt de auteur dat het leven op het land als literair thema onder 

klassieke invloed komt te staan. Daarbij blijft er ruimte voor komische elementen. 
28

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis,  p.243.  
29

 Idem p. 244. Zowel wetenschappelijke historiografie als toneelliteratuur en lyriek komen aan bod. 
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2.2.10. Essay nummer 44 – 30 december 1645: de koningin van Polen bezoekt de 

Amsterdamse Schouwburg, waar te harer ere onder andere de klucht Lichte 

Klaartje zal worden opgevoerd 

 

„Hoe was het mogelijk dat men vorstelijke personen en magistraten ontving met zulk 

schunnig en platvloers volksvermaak als een klucht?‟
30

 stelt R. Van Stripriaan in een 

beschouwing over de waardering en positie van het blijspel binnen de elitecultuur. In een 

poging de huidige, al te negatieve visie op de receptie van kluchten door het zeventiende-

eeuwse geleerde publiek bij te sturen, incorporeert Van Stipriaan een citaat uit Toneelschilt, 

een stuk van Vondel.
31

 De keuze lijkt zeer doordacht aangezien „Zelfs Vondel, uit wiens 

oeuvre toch niet meteen een grote hang naar het luchthartige spreekt […]‟
32

 blijkbaar enige 

argumenten voor de opvoering van het blijspel weet aan te brengen. Daarop volgt een 

uiteenzetting over de opvoeringgeschiedenis van de klucht en het spel Lichte Klaartje van 

Noozeman als specifiek voorbeeld van een evolutie die het blijspel zal doormaken tot het naar 

de marges van de cultuur wordt verbannen. Van Stripriaan voegt met andere woorden een 

commentaar van Vondel toe om bij de lezer een meer correcte visie op de receptie van de 

zeventiende-eeuwse klucht door een geleerd publiek te bewerkstelligen. Hij ontkracht een 

stereotype opvatting door een atypisch voorbeeld te selecteren. In dit geval dus een fragment 

uit een werk van Vondel. De literatuurhistoricus toont hiermee een zeker bewustzijn omtrent 

de reputatie die Vondel meestal wordt toegeschreven.
33

  

 

2.2.11. Essay nummer 46 – 20 oktober 1653: de Amsterdamse schilders eren Vondel 

met een lauwerkrans als het Hoofd der Poëten 

 

Het betoog door E. K. Grootes draagt de subtitel „De ontwikkeling van Vondels 

dichterschap‟
34

. Grootes voorziet een persoonlijke visie op het meesterschap van de dichter. 

De onderzoeker tracht de poëzie van Vondel te kenschetsen binnen de zeventiende-eeuwse 

context met de these: „De ideale dichter van die tijd verbindt technische superioriteit, stoelend 

op de voorschriften van de klassieke retorica en poëtica, met eruditie en hoog moreel gehalte, 

en gebruikt zijn talenten ten dienste van de gemeenschap […] Waarschijnlijk heeft geen 

andere zeventiende-eeuwse auteur deze hoge taak zo serieus genomen als Vondel.‟
35

. Wat de 

                                                 
30

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.249.  
31

 Idem, p.250. Vondel wijst in dit werk op het belang van humor ter ondersteuning van het algemene 

welbevinden. 
32

 Idem. 
33

 Hij corrigeert dit beeld daarom met een citaat.  
34

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.260. 
35

 Idem,  p.261. 
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dichter eveneens aantrekkelijk maakt vanuit een hedendaags perspectief signaleert Grootes 

enkele paragrafen verder: „Die openheid voor nieuwe inzichten, het niet stil blijven staan bij 

een eenmaal bereikt resultaat, en zijn alertheid op wat er in zijn stad en in de wereld omging, 

maken Vondels ontwikkelingsgang zo interessant.‟
36

. Daarop volgt een bibliografisch 

overzicht van de voor Grootes meest relevante stukken voor een begrip van de poëticale 

aspecten die de kunstenaar verdedigt, met telkens een korte schets van het belang van het 

specifieke literaire werk.
37

 Grootes benadrukt het treurspel, zoals onder meer blijkt uit de 

uitgebreide analyse van Lucifer en de uiteenzetting over de receptie van dit werk. De 

onderzoeker interpreteert deze als een indicatie van een evolutie. De populariteit van deze 

spelen neemt namelijk af in een omgeving waar de hang naar spektakel de smaak van het 

publiek gaat domineren. Grootes sluit af met een fragment uit een bekend prozaschrift van 

Vondel, Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Dit poëticaal manifest leest hij als een 

explicitering van de aspiraties die de dichter zelf nastreefde om te besluiten: „Vondel zelf is 

van de Nederlandse dichters degene die binnen deze – uiteraard tijdgebonden – klassieke 

normen het hoogste bereikt heeft.‟
38

. De virtuositeit die Grootes aan de dichter toeschrijft en 

de waarde van het literaire oeuvre komt dan ook uit het werk zelf, dat daarvoor geen verdere 

verantwoording behoeft: „[…] zoals men ook slechts weinige maten hoeft te horen van de 

grootste componisten van de Barok om ze bij alle historische afstand naar waarde te 

schatten.‟
39

. De onderzoeker vergelijkt met deze boutade de dichter als een scheppend 

kunstenaar met een Barok componist. Zo stuurt de onderzoeker impliciet het beeld dat de 

lezer zich vormt. Grootes signaleert eveneens het contrast tussen de eigen tijd en de 

zeventiende-eeuwse realiteit alsof hij daarmee de lezer tot een correct begrip van de 

verdienste van Vondel in het licht en binnen de conventies van het toenmalige artistieke 

milieu wil brengen. 

 

2.2.12. Essay nummer 47 – 17 juni 1660: de zuster van de Engelse koning Karel II 

houdt een intocht in Amsterdam. Daarbij wekt een „tableau vivant‟ van Jan 

Vos haar afschuw 

 

Eveneens veeleer contextueel gericht in de benadering van een historisch gegeven is 

het essay van Mieke B. Smits-Veldt over de maatschappelijke rol van dichters. Na een exposé 

over Jan Vos overloopt zij het belang en de functie van gelegenheidspoëzie. Daarbij komt 

                                                 
36

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis,  p.262. 
37

 Idem, p. 262-263. Als voorbeelden daarvan belicht Grootes onder andere Jeptha, Inwydinge van ’t Stadthuis 

t’Amsterdam, Constantinade, Joannes de Boetgezant, Gebrouders, Joseph, Maria Stuart en Lucifer. 
38

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.264. 
39

 Idem, p.264.  
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Vondel met Inwydinge van ’t stadthuis t’Amsterdam kort aan bod. Evenzeer lijkt zij het 

belang van Vondel omwille van het maatschappelijk engagement dat uit diens werk spreekt 

hoog in te schatten met een aanzet als: „In de Renaissance genoten begaafde dichters een hoog 

aanzien, niet alleen wegens hun artistieke gaven maar ook omdat men hun wijs inzicht in de 

samenhang en de algemene waarden van de samenleving toedacht. […] Onder de auteurs van 

zulke direct functionele poëzie vindt men grote talenten als Hooft en Vondel […]‟
40

. Smits-

Veldt toont met een aantal casussen aan hoe deze dichters zich ten dienste van hun stad 

stelden.
41

 Verder belicht ze ook Vondels politieke stellingname aan de hand van enkele 

hekeldichten en vooral drama. Het leidde bij momenten tot enige wrevel tussen gezagsdragers 

en dramaturgen.  

 

2.2.13. Essay nummer 48 – 22 februari 1667: inwijding van de Hollandsche 

Schouwburg in Stockholm 

 

Arie Jan Gelderblom koppelt de economische expansie van de Hollandse natie aan de 

verspreiding van de invloed die de Nederlandse literatuur internationaal zal uitoefenen 

gedurende de zeventiende eeuw. Vooral de verhouding tot de Duitse literatuur komt aan bod. 

In Stockholm wordt een schouwburg opgericht, met aan het hoofd een belangrijke Hollandse 

acteur, Jan Baptist van Fornenbergh, vergezeld door zijn compagnons Parkar en Nooseman. 

De daarop volgende biografische informatie over deze Fornenbergh en een overzicht van het 

gespeelde repertoire doen Gelderblom even de regie van het stuk Gebroeders door Vondel 

belichten. Maar de vermelding lijkt Gelderblom veeleer op te nemen om het ontstaan van de 

vriendschap tussen de drie Hollandse acteurs te verklaren. Wél geeft de onderzoeker nog aan 

dat de Nederlandse spelers tot de achttiende eeuw actief blijven in Duitsland met stukken van 

Vondel behorende tot hun programma. Gelderblom belicht met andere woorden hoe een 

waardeoordeel over een oeuvre kan worden gekoppeld aan het internationale belang dat aan 

de auteur wordt toegekend. De status die Vondel weet te bereiken, blijkt ook nog lang na zijn 

dood na te werken. 

 

2.2.14. Essay nummer 49 – 26 november 1669: oprichtingsvergadering van Nil 

volentius arduum 

 

Het Frans-classicisme komt bij Ton Harmsen aan bod in een analyse die aanvangt met 

de oprichtingsdatum van het kunstgenootschap Nil volentibus arduum als de voorvechter van 

                                                 
40

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.267.  
41

 Idem, p.268.  Zo bewieroken Vondel maar ook Hooft en dichter Jacob Revius stadhouder Frederik Hendrik. 
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de waarden en opvattingen van deze strekking. Hij confronteert vertegenwoordigers van 

tegengestelde dramatische trends die hij voor deze periode meent te kunnen onderscheiden: 

Harmsen bespreekt de voorkeur van het publiek voor spektakelspelen zoals Jan Vos ze ten 

tonele bracht en vermeldt evenzeer de veeleer op een klassieke poëtica steunende bejaarde 

Vondel. Het Nil uit kritiek op de toestand van de dramatische activiteit zoals deze zich in de 

zeventiende eeuw manifesteerde
42

. Harmsen illustreert de polemische stellingname van het 

Nil onder andere aan de hand van twee literair-theoretische traktaten door Andries Pels.
43

 Pels 

levert in dit werk onder meer kritiek op het drama van Vondel en Hooft. Een verdere 

uitweiding over deze traktaten ontbreekt. Toch acht Harmsen deze verhandelingen belangrijk 

genoeg om ze aan de beschouwing toe te voegen.
44

 Vondel behoort dus opnieuw veeleer tot 

de marge van het betoog. Met deze uiteenzetting kent Harmsen het drama van Vondel een 

specifieke positie binnen het laat zeventiende-eeuwse overgeleverde toneelwerk toe. Hij 

maakt dus enige generaliseringen om de behoefte van het Nil tot het verdedigen van een eigen 

standpunt te verduidelijken. De vermelding van Vondel ondersteunt dus meer het logische 

verloop van dit essay.  

 

2.2.15. Essay nummer 53 – Joannes Vollenhove correspondeert met Geeraardt Brandt 

over diens Leven van Vondel 

 

M.A. Schenkeveld - van der Dussen kaart een ander ijkpunt in deze visie op de 

Nederlandse literatuur aan, namelijk de aanvang van een eigen Nederlandse 

literatuurgeschiedschrijving. Daarvoor overloopt de auteur enkele dichtersbiografieën, zoals 

deze over Vondel door Brandt na de dood van de dichter aangevat. Over dit overlijden schrijft 

Schenkeveld - van der Dussen: „Einde van een tijdvak dus, en zo werd het ook door 

tijdgenoten gezien.‟
45

. Daarop volgt: „Het einde van een periode nodigt uit tot een terugblik 

[…]‟
46

. Het lijkt de toenmalige noodzaak tot een overzicht van Vondels oeuvre te verklaren. 

Verder signaleert de zin het belang dat de onderzoeker vanuit een hedendaags perspectief nog 

hecht aan het werk van Vondel. Zo lijkt hij een tijdsgeest te belichamen, met daaraan 

gekoppeld specifieke normen en waarden. De zeventiende-eeuwse literatuurgeschiedschrijver 

                                                 
42

 De kunstgenoten beogen immers „de verbetering van de artistieke kwaliteit en het zedelijk gehalte van het 

repertoire […]‟, alsook het ideaal van eenvoud en helderheid en herschrijven daarom stukken van tegenstanders. 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.276. 
43

 Idem, p.280. Harmsen bespreekt hier de traktaten Q. Horatius Flaccus dichtkunst en Gebruik én misbruik des 

toneels.  
44

 Maar hij neemt ze wel enkel op in een opsomming. 
45

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis,  p.298.   
46

 Idem.  
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besteedde nauwelijks aandacht aan de middeleeuwen.
47

 Schenkeveld - van der Dussen 

constateert: „Met de verering van Hooft en Vondel begint de canonvorming.‟
48

. Voor een visie 

op de ontwikkeling daarvan dient men de navolgers van Brandt te bestuderen, zo geeft ze 

verder aan. Daarbij komt dr. David van Hoogstraten aan bod die ijverde voor de navolging 

van Vondel en in minder sterke mate Hooft. In de inleiding van deze werken expliciteert van 

Hoogstraten zijn poëticale standpunten
49

 Daarna bespreekt M.A. Schenkeveld - van der 

Dussen de „wisseling van wacht‟
50

, met het ontstaan van nieuwe visies op de Nederlandse 

literatuur door onder andere het kunstgenootschap Nil volentibus arduum. De auteur geeft aan 

dat de kritiek van de groep op de toenmalige vaderlandse literatuur in se de vooruitgang die ze 

beoogden, blokkeerde. Deze attitude hield net de positie van overleden prominenten als 

Vondel en Hooft in stand. Voor Schenkeveld - van der Dussen lijken discussies over het 

belang van auteurs dan ook een focus op de literatuur zelf te verhinderen. 

 

2.2.16. Essay nummer 54 – Michiel de Swaen schrijft een klacht na een bezoek aan 

Holland 

 

K. Porteman confronteert in een artikel over de Zuid-Nederlandse letterkunde 

uiteenlopende afschilderingen van Michiel de Swaen met de historische realiteit: een gebrek 

aan eigenlijke overgeleverde teksten. De Swaen domineert de zeventiende-eeuwse literatuur 

uit het Zuiden. Zo blijkt althans uit de opinie van bijvoorbeeld Gezelle die de dichter de titel 

„de Vondel van Duinkerke‟ toekent
51

. Porteman beschouwt de Swaen als een symbool, 

iemand die „rees boven de literaire woestijn als een historisch teken van culturele 

verbondenheid, de ster van een „echt‟ literator.‟
52

. Hiermee doelt hij op de reputatie die de 

dichter, net als Vondel, wist op te bouwen. Verder haalt Porteman een poëticale tekst van de 

Swaen aan om de verhoudingen tussen Noord en Zuid te schetsen. Daarbij belicht hij opnieuw 

een visie op Vondel in het kader van de smaakgeschiedenis. De literatuur kent in de 

zeventiende eeuw een sterke invloed van het Frans-classicisme. Zo valt ook bij de Swaen de 

weerslag hiervan terug te vinden.
53

 Ondanks de kritiek blijft er ruimte voor waardering. Deze 

                                                 
47

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.299. Ze beschouwden de eigen tijd, ten vroegste het einde van de 

zestiende eeuw, als het eigenlijke begin van de Nederlandse literatuur.  
48

 Idem. 
49

 Idem, p 300. Dit doet hij ook in het leven van Jan van Broekhuizen. In dit werk rekent hij tot de belangrijkste 

dichters Cats, Huygens, Hooft, Bredero en Vondel. Eveneens ontbreken de dichters „die buiten zijn literaire en 

ideologische canon vallen‟. Verder gaat hij in het leven van Joachim Oudaan over tot een ordening van de 

belangrijkste schrijvers der Nederlandse literatuur. 
50

 Idem, p.298 en 300. 
51

 Idem, p.304. 
52

 Idem. 
53

 Idem, p.305. Porteman vergelijkt met de commentaar die Pels uit in Gebruik én misbruik des toneels.  
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appreciatie openbaart zich onder meer in het overnemen van bepaalde aspecten uit literair 

werk en het inhaken op discussies omtrent stijl.
54

  

 

2.2.17. Essay nummer 56 – 28 februari 1722: Arnold Willis schrijft het woord vooraf 

voor zijn uitgave van H.K.Poots Mengelgedichten 

 

De dichter Hubert Korneliszoon Poot levert voldoende stof voor een aparte 

bespreking. M. A Schenkeveld - van der Dussen signaleert de invloed van onder andere 

Vondel en Hooft op zijn werk. Poot kent dan wel geen Latijn, via Vondel maakt hij toch 

kennis met de klassieken. Na de dood van Poot schrijft Spex
55

 diens levensbeschrijving. De 

creatie van een biografie post mortem kent ook een belangrijke uitwerking op de latere 

waardering van een auteur, wat de populariteit van het genre ook enigszins lijkt te suggereren. 

 

2.2.18. Essay nummer 61 – 7 september 1765: Frans van Lelyveld complimenteert de 

17-jarige Rijklof Michaël van Goens met diens Vrijmoedige bedenkingen 

 

W. Van Den Berg onderwerpt de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving zoals die in 

de zeventiende eeuw werd beoefend aan een kritische blik. Hij overloopt het debat omtrent de 

vraag: „Zijn de Klassieken werkelijk superieur of kunnen de moderne auteurs zich met hen 

meten?‟
56

 om een opkomend zeventiende-eeuws historisch inzicht te formuleren: „De natuur 

en dus ook de mens en zijn waardeoordelen zijn minder statisch dan men eerst vermoedde, 

maar zijn in de loop van de tijd wel degelijk aan verandering onderhevig.‟
57

. Van Den Berg 

geeft overigens aan dat de anachronistische benadering van het historische materiaal nog 

geruime tijd blijft doorleven: „Met het toekennen van deze pragmatische functie wordt het 

literaire verleden gemobiliseerd voor het heden en in feite nog altijd ahistorisch benaderd.‟
58

. 

Verder in het betoog suggereert Van Den Berg zelfs dat „sporen […] [nog altijd aan te treffen 

zijn]
59

 in het literair-historisch bedrijf.‟
60

. Vondel komt aan bod in de argumentering van 

Macquet. Die schat het niveau van de Nederlandse letterkunde hoog in. Voor Macquet dient 

Vondel als toonbeeld dan ook op gelijke hoogte met de Klassieken te staan. 

                                                 
54

 Zoals Porteman bijvoorbeeld signaleert op p.305 in Nederlandse literatuur, een geschiedenis.  
55

 Spex volgt het voorbeeld van Brandt, biograaf van Vondel en Hooft. 
56

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.340. 
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 Idem, p.342.  
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 Idem, p.344.  
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 Toevoeging Tina 
60

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.344. Daarmee doelt Van Den Berg dus op de beoordeling van de 

overlevering door onder andere Macquet. Die baseerde zich op eigen waarden en normen zonder voldoende de 

historische context in overweging te nemen. 
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Vanaf de achttiende eeuw, dus voorbij de levensloop van Vondel, neemt het aantal 

bijdragen over de auteur in de beschouwingen aanzienlijk af. Veeleer terloops wordt hij in het 

essay opgenomen. De experts incorporeren hem in het betoog als voorbeeld of om kort een 

aspect van zijn oeuvre te duiden tegen de achtergrond van nieuwe ontwikkelingen. 

 

2.2.19. Essay nummer 66 – voorjaar 1784: Belle van Zuylen schrijft Brieven van 

Mrs.Henley, portret van een huwelijk 

 

Er blijft ruimte voor een korte vermelding van Vondel in een beschouwing over de 

vrouwelijke auteur. Ondanks het gegeven dat Vondel, Hooft en Huygens in de zeventiende 

eeuw een grote waardering kennen, verwerven vrouwelijke auteurs in de achttiende eeuw een 

eigen plaats naast deze prominenten. Johanna Stouten lijkt dus de drie heren, Vondel voorop, 

in hun geconsolideerde status te erkennen. 

 

2.2.20. Essay nummer 71 – 23 september 1797: de doopsgezinde predikant 

M.Siegenbeek inaugureert te Leiden als „professor eloquentiae hollandicae 

extraordinarius‟ 

 

G.J. Vis behandelt de professionalisering van de neerlandistiek aan de hand van de 

verdere activiteiten die volgen op de inauguratie van Siegenbeek. Vanuit een nationalistische 

motivatie, zo schrijft Vis, startte Siegenbeek met het optekenen van de literatuurgeschiedenis. 

Kennis van deze literatuur vraagt eveneens om kennis van de geschiedenis.
61

 Zowel Hooft, 

Vondel als Pieter Nieuwland behoren voor Siegenbeek tot de klassieken van de Nederlandse 

letterkunde, al roept hij ook op tot een verdere „zuivering van onze moedertaal‟
62

 . 

 

2.2.21. Essay nummer 75 – 16 december 1812: Helmers‟ De Hollandsche natie 

passeert de Franse censuur 

 

In een essay over de negentiende-eeuwse Franse censuur haalt J.J. Kloek De 

Hollandsche natie, in zes zangen aan. De onderzoeker behandelt in deze beschouwing de 

actuele verzetspoëzie en de oproep tot het doen herleven van de nationale bezieling. In het 

werk van Helmers
63

 worden enkele passages uit het oeuvre van de „vaderlandslievende‟ 

Vondel overgenomen. Dit illustreert hoe ook voor Kloek de zeventiende eeuw als toonbeeld 

van dit vaderlandse gevoel blijft fungeren. Daarenboven bewijst het hoe de auteur ondanks en 
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 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p. 397. 
62

 Idem, p. 396. 
63

 Kloek beschouwt dit werk als een merkwaardig exempel van deze tendens binnen de context van de 

negentiende-eeuwse censuur. 
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eveneens omwille van het karakteristieke van zijn overlevering decennia later nog blijft 

doorleven. Dat de tijdgenoten van Helmers de nuances gelijkaardig interpreteerden blijkt uit 

de maatregelen die de Franse overheerser de auteur van De Hollandsche natie uiteindelijk 

oplegde. De profetie van Vondel diende te worden herschreven. „Helmers staat […] in een 

traditie‟
64

, geeft Kloek aan. „Huldiging van dit verleden is geen middel tot herstel meer maar 

voorwaarde om als natie te overleven.‟
65

 Kloek koppelt dit nationalisme met andere woorden 

aan de ontwikkeling en het behoud van de staat. De gouden eeuw dient gerevitaliseerd te 

worden als „een groot verleden voor de boeg‟.
66

  

 

2.2.22. Essay nummer 88 – 19 december 1870: Oprichtingsvergadering van het 

„Nederlandsch Tooneelverbond‟ 

 

Een visie op de schrijnende toestand van het negentiende-eeuwse theater zet 

onderzoeker Paul Post aan tot een uiteenzetting over de uitzonderingen. Hij bestudeert 

daarvoor initiatieven die een zekere kentering veroorzaakten, zoals de oprichting van het 

„Nederlandsch Tooneelverbond‟. In een situatieschets citeert Post een opiniestuk uit NRC dat 

de kloof tussen kwalitatief hoogstaand toneel en sentimenteel melodrama dient aan te tonen. 

Deze laatste groep domineert het theater. Dramaturgen trachten immers met populair toneel 

op de tanende publieke belangstelling in te spelen. Specifieke historische omstandigheden 

liggen voor Post aan de oorsprong van de teneur van klassieken als Vondel, Shakespeare en 

Corneille, die aan uitstraling en invloed moeten inboeten.
67

 Dit resulteerde uiteindelijk in de 

oprichting van het „Toneelverbond‟. Dit genootschap stelde de verheffing van het toneel tot 

doel.
68

 Post haalt in een opsomming van klassieken de Lucifer van Vondel aan. Dit toont in 

zekere mate hoe het oeuvre van de dramaturg de connotaties die de critici het werk eerder 

toekenden, blijft behouden. 

 

2.2.23. Essay nummer 99 – 19 april 1897: Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst 

worden lid van de SDAP 

 

Elisabeth Leijnse bespreekt een politiek getint literatuurhistorisch moment met haar 

beschouwing over het toetreden van Gorter en Holst tot het SDAP. Haar essay behandelt 
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 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.423. 
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 Idem, p.424. 
66

 Idem, p.425.  
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„Socialisme, literatuur en mystiek rond de eeuwwende‟.
69

 Vondel komt slechts zijdelings aan 

bod in een weergave van een tijdschriftartikel over de communistische poëzie aan de hand 

van Gorter. In deze bijdrage classificeert Gorter Vondel naast Homerus, Aeschylus, Dante en 

Shakespeare. Verder signaleert de auteur hoe de socialisten een soort gemeenschapkunst 

beoogden. Leijnse haalt daarbij kort de monumentale uitgave van Vondels Gijsbreght van 

Aemstel aan. 

 

2.2.24. Essay nummer 110 – 11 mei 1925: J.H.Leopold wordt zestig 

 

G.J. Dorleijn overloopt de „Leopold-receptie‟ om de populariteit van de oude dichter 

bij een nieuwe generatie aan te tonen. Nijhoff bijvoorbeeld beschouwt hem als „onze grootste 

dichter na Vondel‟. Misschien spreekt hier onbewust een zeker bewustzijn omtrent de 

cultstatus die de dichter deelt met zijn historische voorganger.   

 

2.2.25. Essay nummer 120 – november 1937: première van De ekster op de galg van 

Herman Teirlinck 

 

Jaak Van Schoor bespreekt in dit essay „De vernieuwing van het Vlaamse theater in de 

jaren twintig en dertig.‟
70

 Dit betoog behandelt de opvoering van het stuk De ekster op de 

galg van Herman Teirlinck. De dag na de première volgt de vertoning van een drama van 

Vondel, meer bepaald de Lucifer. Het stuk wordt hier ogenschijnlijk beschouwd als een 

representatief Vlaams cultuurproduct. Dit drama diende mogelijk de uitstraling van de 

Vlaamse Hoogdagen van de Schone Letteren te verhogen.  In een twintigste-eeuwse context 

kent de Lucifer in ieder geval een uitwerking op de receptie van de Nederlandstalige artistieke 

creaties in zijn geheel. Teirlinck ambieerde overigens een „gemeenschapskunst‟
71

. 

 

2.2.26. Essay nummer 151 – 17 februari 1992: de redactie van Nederlandse literatuur. 

Een geschiedenis komt tot de ontdekking dat in het boek met geen woord over 

Beatrijs gerept wordt 

 

Het slotessay door Anbeek en Schenkeveld - van der Dussen neemt het boek 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis zélf tot onderwerp. De literatuurhistorici 

beargumenteren de keuze van de onderwerpen. Selectie uit het feitenmateriaal doet nadenken 

over canonvorming. De uitsluiting van de Beatrijs kan voor Anbeek en Schenkeveld - van der 
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Dussen op verschillende manieren verantwoord worden. Een eerst verklaring dient de lezer te 

begrijpen vanuit het methodologische standpunt van de samenstellers: „In een 

literatuurgeschiedenis waarin veel aandacht is uitgegaan naar de culturele omgeving 

waarbinnen teksten functioneerden, kan een willekeurig werk buiten het blikveld blijven 

omdat er vanuit dat perspectief gezien niet iets speciaals over viel op te merken.‟
72

.  Deze 

visie geldt blijkbaar ook voor de Beatrijs. Dit werk laat zich niet als een unieke getuige van 

een bepaald fenomeen lezen. Verder signaleren de auteurs dat het „een kleine vijfhonderd jaar 

niet tot het Nederlandse culturele bezit behoord [heeft]
 73

 […]‟
74

. De Beatrijs kent pas begin 

twintigste eeuw een opwaardering dankzij Jonckbloet. Nu behoort het tot de canon. De 

auteurs beschouwen de onpopulariteit van de middeleeuwse literatuur als „een cliché dat nog 

eeuwen in gebruik zal blijven.‟
75

. Deze these illustreren de auteurs onder andere aan de hand 

van een citaat van Vondel.
76

 Ook een zin als „De zeventiende-eeuwers zelf meenden al in een 

bloeiperiode te leven en sinds de negentiende eeuw wordt dit tijdperk strijk en zet met 

Gouden Eeuw aangeduid.‟
77

 blijkt indicatief voor de eigen klemtonen. Deze opvatting 

expliciteren ze even verderop in het betoog: 

„Ook tegenwoordig is de belangstelling voor vooral de oudere letterkunde vaak 

cultuurhistorisch verankerd, zij het dat de tussenliggende eeuw ons al veel verder heeft 

gebracht in de analyse en historisch gebonden interpretatie ervan. En al is de belangstelling 

voor het vaderlands verleden minder nationalistisch ingekleurd dan in de negentiende eeuw, 

het vaderlands gevoel ontbreekt toch ook heden niet helemaal. Met een zich verenigend 

Europa op de achtergrond groeit de belangstelling voor het eigen verleden, ook het literaire 

verleden.‟
78

 

 

Vondel wordt daarbij ook vermeld:  

„Niet het algemeen-vaderlands belang houdt de letterkunde in waarde, ook de zuilen zoeken 

in de geschiedenis naar wat voor hen nog iets betekent. Een eigensoortige rol blijkt daarbij 

voor Vondel weggelegd. De „prins onzer dichters‟ heeft zijn reputatie de eeuwen door 

bewaard, ondanks het feit dat zijn overgang tot de Rooms-Katholieke Kerk het onmogelijk 

maakte dat hij werkelijk kon uit groeien tot een nationaal symbool. Maar zijn 

vaderlandslievendheid stond boven iedere verdenking en zijn algemeen-christelijke 

vroomheid evenzeer.‟
79

  

 

Maar eveneens beklemtonen en nuanceren de auteurs voorgaande visies: „Om tal van 

niet of maar gedeeltelijk uitgesproken redenen werd een dichter „belangrijk‟ geacht en dan 

                                                 
72

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.872. 
73

 Toevoeging Tina.  
74

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p. 873. 
75

 Idem.  
76

 Idem.  De auteurs noteren: „Zelfs de katholiek geworden Vondel reageerde […]‟, cursief Tina. 
77

 Idem, p.873-874.  
78

 Idem, p.874. 
79

 Idem.  
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ging men er wetenschappelijk, aanvankelijk vooral biografisch en filologisch, mee aan het 

werk […]‟
80

. Ze omschrijven dit als een voornamelijk „esthetische waardering‟
81

. Daarnaast 

incorporeren ze ook een oordeel over de moderne literatuurbeoefening: 

 „Wat ook de blijvende winst van het ergocentrisch onderzoek moge zijn, het leidde in de 

praktijk tot een verwaarlozing van het kader waarbinnen de literaire tekst functioneerde. Een 

geringe waardering voor de literatuurgeschiedschrijving wat het gevolg […]‟
82

.  

 

De auteurs vergeten de eigen positie en doelstellingen niet: „Pas in de laatste jaren 

groeit in de moderne letterkunde weer het verlangen naar uitwerking van de historische 

dimensie.‟
83

. De literatuurhistorici beschouwen de canon dus niet langer als een statisch, 

afgerond geheel. Zo concluderen Anbeek en Schenkeveld-Van Der Dussen: „[…] oordelen en 

meningen fluctueren en een literatuurgeschiedenis, ook deze, kan niet meer zijn dan een 

momentopname: toen vond men, om bepaalde redenen, die auteur en dat probleem 

belangwekkend.‟
84

. De auteurs onthouden zich van een concreet waardeoordeel. Dit getuigt 

van een bewustzijn omtrent de eigen subjectiviteit. 

 

2.3.Het beeld van Vondel 

 

De redactie geeft in het „Woord vooraf‟ zelf aan slechts één essay aan de ontwikkeling van 

het dichterschap van Vondel te wijden
85

: „Vondels betekenis bijvoorbeeld wordt niet 

uitsluitend belicht in het speciaal aan hem gewijde essay […]‟
86

. De auteur vormt echter ook 

het topic van een tweede essay, maar dan veeleer vanuit een aparte benadering van de stof. 

Het idee achter deze beschouwing zit vervat in de tweede helft van dezelfde zin: „[…] hij 

speelt ook een min of meer belangrijke rol in andere stukken als die over taalopbouw, 

politieke poëzie, geschiedschrijving of waarderingsgeschiedenis.‟
87

. Het essay mag in dit 

geval dan wel dezelfde historische figuur tot onderwerp nemen, de benadering van de stof en 

het individu lijkt te verschillen.  

Zoals ik al aan het begin van dit onderzoek in „Methodologie‟ heb aangegeven, 

trachten de samenstellers van Nederlandse literatuur, een geschiedenis met de eigen 

methodologische principes als richtlijn de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde weer 

te geven. Een literatuuroverzicht omvat niet enkel literaire werken behorende tot specifieke 
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genres. De auteurs nemen hier ook het milieu mee in overweging. De redactie belicht dus 

evenzeer instituties en personen. Of zoals we lezen in „Woord vooraf‟: „Op het ogenblik is 

men vrij algemeen van oordeel dat het belangrijk is in een literatuurgeschiedenis niet alleen te 

letten op de literaire werken zelf, maar ook en vooral op het functioneren in de 

samenleving.‟
88

. Literatuurhistorici en vakgenoten vertegenwoordigen door hun expertise een 

zekere autoriteit. Daarenboven hebben ze indirect de methodologische insteek van 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis bepaald, zo lijkt Schenkeveld - van der Dussen met 

de zin te suggereren.  

De hoofdredacteur geeft aan dat het boek het eindproduct is geworden van een intens 

samenwerkingsverband tussen verschillende auteurs. Uit de opbouw van deze 

literatuurgeschiedenis valt een „in onze eigen tijd verankerde (en zeker niet voor de 

eeuwigheid geldende) visie‟
89

 af te leiden, zo signaleert Schenkeveld - van der Dussen. 

„Zogezien bezit dit boek toch meer samenhang dan misschien op het eerste gezicht lijkt.‟,
90

 

vervolgt ze. De auteurs lijken dit „verankeringsprincipe‟ aldoor te verdedigen. De 

onderzoekers trachten klaarblijkelijk dit idee van de eigen objectiviteit te onderschrijven door 

op het subjectieve van een contextuele benadering te wijzen. 

In het volgende kapittel analyseer ik de aparte beschouwingen in hun onderlinge 

samenhang. Daarvoor recupereer ik eerdere visies op deze individuele essays.
91

 Los van de 

auteurs en data blijken bepaalde tendensen terug te keren in de benadering van Vondel. 

Samen creëren deze aspecten een globaal beeld van Vondel, dat zich grotendeels ook tussen 

de regels door laat lezen. 

In de concrete uiteenzettingen toont zich de complexiteit van een werkwijze. Vondel 

komt niet enkel aan bod als een auteur met aandacht voor het literaire werk. Ook zijn 

verhouding tot instituties, de eigenlijke plaats die hij inneemt binnen het maatschappelijk 

bestel en in de manier waarop hij zichzelf tracht te positioneren, worden belicht. De 

samenstellers voorzien niet enkel een inhoudelijke analyse van de culturele artefacten. Ze 

onderzoeken eveneens hoe de tekst een eigen betekenis krijgt in het samenspel van auteur en 

instituties.
92

 De wijze waarop het historische materiaal wordt aangewend, stuurt met andere 

woorden impliciet de beeldvorming. En uit de manier waarop het portret zich geleidelijk 

vormt, valt een bepaalde strategie te destilleren. 
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2.3.1. Formeel 

 

2.3.1.1.Selectie uit het oeuvre  

 

Een literair overzicht vraagt om een duidelijke visie van de samenstellers. De selectie 

uit het feitenmateriaal moet het karakteristieke van de literaire overlevering in zijn totaliteit zo 

goed mogelijk representeren. Het eindresultaat dient zowel de leek als de „beroepsmatig 

geïnteresseerde‟
93

 aan te spreken. De keuze uit het oeuvre toont in het beklemtonen of 

weglaten van bepaalde literaire tekstsoorten in zekere mate al een standpuntinname. De 

redactie van Nederlandse literatuur, een geschiedenis legt de focus op het toneelwerk van 

Vondel. Uit het omvangrijke oeuvre selecteerden de samenstellers vierentwintig 

representatieve werken. Deze komen aan bod in uiteenlopende betogen en niet louter om 

noemenswaardige inhoudelijke aspecten. Exact de helft valt te categoriseren onder de noemer 

„drama‟. Verder behandelen de samenstellers ook een prozaschrift, een leerdicht, een epos, 

lof- en eerrijm, een psalm, enkele hekeldichten en een legende. Dat het hier telkens slechts 

één of twee werken betreft, kan mogelijk toegeschreven worden aan de omvang van deze 

literatuurgeschiedenis. Een overzicht van de gehele geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur vraagt om een nauwkeurige besteding van de beschikbare ruimte en legt de 

samenstellers enige beperkingen op. Niettemin blijkt uit het register dat de redactie Vondel 

tracht te benaderen in de veelzijdigheid die hij als individu aan de dag legt. Eveneens toont de 

paginavermelding naast de werken aan dat het zwaartepunt voor deze literatuurgeschiedenis 

op twee specifieke toneelspelen, Gysbreght van Aemstel en Lucifer, komt te liggen. De 

mogelijke implicaties hiervan tracht ik verder in mijn onderzoek te achterhalen.  

De samenstellers van Nederlandse literatuur, een geschiedenis benaderen de bronnen 

dus vanuit diverse invalshoeken. Dit vertaalt zich in de keuzes uit het oeuvre van Vondel. 

Niettemin trachten de samenstellers het veelomvattende werk van Vondel aan de hand van 

verschillende tekstsoorten voldoende te belichten. 

Tot zover de selectie zoals deze door de redactie wordt verdedigd. Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis verenigt een reeks beschouwingen door verschillende experts. 

Vanuit dit perspectief kan het ook interessant zijn om een individueel standpunt onder de loep 

te nemen. Daarvoor leent het essay dat E.K. Grootes opstelde over de ontwikkeling van 

Vondels dichterschap zich het best, aangezien de auteur zich hier specifiek op het werk van 

Vondel richt. Grootes omzeilt enigszins een louter bibliografische opsomming door de 
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veelzijdigheid van de dichter te signaleren.
94

 Zo lezen we: „Als dichter had Vondel in 1653 

een groot deel van zijn oeuvre nog voor zich. […] er volgden nog dertien andere treurspelen, 

naast epische werken, vertalingen uit de klassieken en honderden gelegenheidsgedichten.‟
95

. 

Daarnaast komen ook hier verschillende tekstsoorten aan bod. Grootes behandelt ze deels in 

hun chronologie, maar tracht de levensloop van Vondel en de verhouding tot zijn werk 

doorheen de tijd niet te star te volgen. Zo vat het betoog aan met een vermelding van Vondels 

Maeghden. Dit toneelstuk uit 1639 toont „het picturale karakter van zijn poëzie‟
96

, aldus 

Grootes. In het logische verloop van het betoog tracht Grootes eerst de redenen die de 

schilders tot een huldiging leidde, te motiveren. Een structurerend argument lijkt dus aan de 

basis van deze keuze uit het omvangrijke oeuvre te liggen.
97

 Daarop behandelt Grootes de 

verschillende fases in Vondels dichterschap die hij meent te onderscheiden. Een ontwikkeling 

dus, maar veeleer vanuit Vondels „gerichtheid op de actualiteit‟.
98

 Grootes kiest voor een 

weloverwogen weergave van de werken, met aandacht voor de zeventiende-eeuwse 

opvattingen over het dichterschap en de positie die Vondel zelf zal innemen. In dit korte 

bestek behandelt hij diverse tekstsoorten. Grootes beklemtoont het dramatische werk zoals 

ook de algemene reflectie op de stofkeuze voor deze literatuurgeschiedenis al aantoonde. 

 

2.3.1.2.Vondel in opsomming 

 

Op zich dient een opsomming van auteurs niet noodzakelijkerwijze betekenis te 

dragen, maar vaak levert het in de tegenstelling of gelijkenis met het andere een bijkomende 

relevante duiding van het geheel. Een literatuurhistoricus zal zelden de confrontatie van een 

auteur met tijdgenoten of derden zonder meer incorporeren.  

Zo leest de lijst auteurs in het essay door Porteman
99

 veeleer als een eenvoudige 

weergave van prominente dichters die hij verbindt met het genre van de emblematiek. Vondel 

wordt vermeld naast Coornhert, Spiegel, Roemer Visscher en dochter Anna, Heinsius, Hooft, 

Bredero, Cats en De Harduwijn. Maar het prestige van de één draagt in de opeenvolging 

mogelijk wel bij tot het bevestigen van de status van de ander.
100

 Een opsomming vraagt 
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bovendien toch om de afbakening van een invloedsgroep. Indien bepaalde individuen 

regelmatig aan elkaar gekoppeld worden, dan dringt zich een beeld aan de lezer op. In 

hoeverre zulke tendensen voor Nederlandse literatuur, een geschiedenis waar te nemen 

vallen, komt in de volgende paragrafen aan bod. 

Soms stuurt een geografisch gegeven de opsomming die de auteur opneemt in het 

betoog. Zo signaleert Mieke B. Smits-Veldt: „Een goed deel van de lyrische poëzie van 

Amsterdammers als Vondel, Vos, Jan Six van Chandelier, Joannes Antonides van der Goes en 

hun opvolgers bestaat uit zulke gelegenheidsgedichten […]‟
101

. Al werkt Ton Harmsen de 

verhoudingen tussen Vondel en bijvoorbeeld Jan Vos en Joannes Antonides van der Goes uit 

in een apart essay.
 102

 Deze beschouwingen vullen elkaar aan. Zo vergoeilijkt het betoog van 

Harmsen dus enigszins de veralgemeningen die Smits-Veldt maakt. Het toont in ieder geval 

dat deze historische figuren meer delen dan een soortgelijk oeuvre.  

Wanneer literatuurhistorici verschillende auteurs met elkaar confronteren, kan dit 

interessante informatie opleveren.
103

 Een voorbeeld van een dergelijke opsomming vinden we 

in een beschouwing door A. Van Strien. De talige verschillen tussen de individuen dienen hier 

de noodzaak tot normering aan te geven.
104

 Elke auteur vertegenwoordigt een accent: 

„Vondels taal had een Brabantse inslag, Hoofts taal was Hollands gekleurd, die van De Hubert 

Zeeuws […]‟
105

 Net deze diversiteit verklaart de vereiste tot het doorvoeren van een zekere 

uniformering van de Nederlandse taal. De opsomming blijft dus veeleer functioneel. Een 

gelijkaardige werkwijze vinden we in het essay door Arie Jan Gelderblom
106

: „De universiteit 

van Leiden trekt Duitse studenten aan die naar huis zullen terugkeren met de nieuwste 

Nederlandse literatuur in hun bagage: liefdespoëzie van Heinsius en Hooft, drama‟s van 

Vondel en embleembundels van Cats.‟
107

. Ook hier zorgt een specifiek kenmerk voor de 

selectie van het individu in de ordening van het geheel. Een veralgemening die overigens 

alweer de nadruk legt op de rol van Vondel als dramaturg. 

Het herhaaldelijk associëren van bepaalde individuen kan de lezer dus een inzicht 

verlenen in de houding van de literatuurwetenschapper ten opzichte van het materiaal. Voor 

de historische letterkunde kan dit in de overlevering een zekere draagwijdte krijgen. Zo 

schrijft Schenkeveld - van der Dussen: „Hooft en Vondel werden als dubbelsterren gezien, 
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 Nederlandse literatuur, een geschiedenis,  p.267. 
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 Idem.  
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flonkerend in dezelfde periode, zij het met een verschillende uitstraling.‟
108

. Deze tendens zal 

niet enkel doorwerken in de achttiende-eeuwse visie
109

, maar kent ook een weerslag in de 

receptie door hedendaagse literatuurhistorici die Hooft en Vondel blijven verbinden in hun 

beschouwingen over de zeventiende-eeuwse literatuur uit de Nederlanden.  

Een mogelijke invulling van een verschil vinden we in het essay door A. Van Strien, 

een beschouwing over het werk van Huygens
110

. In de kritiek van Vondel op Hooft
111

 toont 

zich de eigenheid van hun poëticale opvattingen tegen de zeventiende-eeuwse achtergrond: 

„[…] het ideaal van „helderheid‟ en „zoetvloeiendheid‟, dat naar het voorbeeld van Vondel in 

de Nederlandse poëzie was gaan overheersen.‟
112

. Deze waarderingsgeschiedenis legt dus wel 

degelijk enkele belangrijke verschillen bloot. 

Toch benadrukken verschillende literatuurhistorici veeleer het verwantschap tussen 

Vondel en Hooft. Zo meldt A. Van Strien hoe beiden meewerken aan de Amsteldamsche 

Hecuba 
113

. Marijke Meijer Drees haalt bijvoorbeeld aan hoe zij zich ook voor hun stofkeuze 

door dezelfde historische gebeurtenissen lieten inspireren: „Beide auteurs gebruiken het 

middeleeuwse verleden als bron van vele, voor hun eigen tijd nuttige lessen ter verheerlijking 

van het heden, de bloeitijd van Amsterdam.‟
114

. Mieke B. Smits-Veldt signaleert dan weer: 

„Onder de auteurs van zulke direct functionele poëzie vindt men grote talenten als Hooft en 

Vondel […]
115

. De metafoor die Schenkeveld - van der Dussen postuleerde,
116

 lijkt dus door 

te werken in de hedendaagse reflecties over hun werk.  

Uit deze globale vaststellingen blijkt hoe doordacht de samenstellers combinaties van 

auteurs in het betoog opnemen. Naast het gegeven dat het hier vaak tijdgenoten betreft, valt 

op dat deze meestal specifieke poëticale opvattingen delen. Maar ook in het contrast tussen 

individuen keren regelmatig dezelfde figuren terug. Vondel toont zich, althans volgens de 

samenstellers die hun visie dan weer illustreren aan de hand van zeventiende-eeuwse 

uitlatingen, vaak superieur met een zeer uitgesproken standpuntinname. Gezien de beperkte 

ruimte waarover de auteurs beschikken, lijkt de opname van Vondel in een opsomming de 
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karakterisering van het oeuvre in zijn geheel te vergemakkelijken. De lezer krijgt de 

informatie bovendien vanuit een breder kader aangereikt en kan zo al naargelang van het 

niveau van de eigen voorkennis het gekende verder aanvullen. Deze strategie lijkt de redactie 

van Nederlandse literatuur, een geschiedenis ook expliciet te onderschrijven in het „Woord 

vooraf‟: „Iedereen heeft bij wijze van spreken zijn eigen literatuurgeschiedenis. Voor 

sommigen zal die heel klein zijn […]‟
117

. Net deze lacunes tracht de redactie op te vullen. 

 

2.3.1.3.Lexicon 

 

Het begrippenarsenaal van de literatuurwetenschapper verhult of onthult deels wat de 

onderzoeker zo objectief mogelijk tracht weer te geven. In de erkenning van de subjectiviteit 

van een aanpak schuilt ook een verbintenis tot het nastreven van een zo objectief mogelijke 

weergave van de historische feiten. Naast selectie uit een oeuvre en de tendens tot opsomming 

in een vast patroon stuurt dus ook de begripskeuze in zekere zin de beeldvorming. De vraag 

doet zich dan ook voor of de samenstellers van Nederlandse literatuur, een geschiedenis met 

betrekking tot Vondel bepaalde termen delen die een zekere vooringenomenheid of 

doorgedreven opvatting suggereren. 

Marijke Meijer Drees beschouwt Vondel als een „uitzonderlijk ambitieus literator‟
118

. 

Hoewel deze stelling fungeert als een aanzet tot het aanduiden van het contrast met de minder 

groots opgezette literatuur van Vondel, kent de zinswending ongetwijfeld een uitwerking op 

de lezer. Maar de impact van deze verwoording blijft evenwel beperkt. Een meer treffende 

omschrijving met betrekking tot Vondel die in enkele beschouwingen herhaald wordt, vinden 

we onder meer in het slotessay van deze literatuurgeschiedenis. Anbeek en Schenkeveld - van 

der Dusssen gebruiken de uitdrukking „prins onzer dichters‟ wanneer zij even de reputatie van 

Vondel belichten.
119

 Een woordkeuze die de nodige associaties blijft oproepen: enerzijds 

refereert de metafoor aan de status die Vondel als dichter wist te bereiken, anderzijds 

signaleert het een zekere traditie waarin hij lijkt te staan. De aanhalingstekens suggereren
120

 

een zeker bewustzijn omtrent deze traditie. Daardoor kan de lezer de wending ook 

interpreteren als een subtiele commentaar die gelegitimeerd wordt vanuit de afstand die de 

auteurs door dit gebruik van leestekens creëren tussen deze bekende omschrijving en een 

subjectieve perceptie van Vondels werk doorheen de literatuurgeschiedenis. 
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 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, „Woord vooraf‟, V. 
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 Idem, p.245.  
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 Los van de wens van de auteur om een grammaticaal correcte zin te formuleren. 
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De metafoor vinden we bijvoorbeeld ook in het essay van Lia Van Gemert waarin zij 

de waarderingsgeschiedenis aan de hand van het stuk Gysbreght van Aemstel  behandelt:
121

 

„Nationale helden hebben in Nederland geen gemakkelijk leven.[…] de keerzijde van hun 

roem is dikwijls dat ze zich steeds opnieuw moeten bewijzen. In de literatuurgeschiedenis 

geldt dit bij uitstek voor de „Prins‟ onder onze dichters, Joost van den Vondel.‟
122

. De 

hoofdletter suggereert dat het hier een titel betreft die Vondel doorheen de eeuwen blijkbaar 

wist te consolideren. Uit het behoud van deze associatie blijkt een erkenning van zijn status. 

Tegelijk houdt het herhaaldelijk benoemen van Vondel als „Hoofd der Poëten‟
123

 deze 

reputatie ook deels in stand. „Prins‟ verwijst bovendien naar een prominente plaats in de 

rangorde en verleent het individu bijgevolg toch enig aanzien. In feite bevat de korte 

paragraaf van Van Gemert een indicatie van hoe waardering kan evolueren doorheen de tijd. 

Het lijkt of in het vasthouden aan deze titel de glorie van weleer verzegeld ligt. 

Associatie speelt met andere woorden een belangrijke rol in het toekennen van een 

betekenis aan het primaire feitenmateriaal. Maar het kan eveneens iets onthullen over de 

reputatie die de literatuurhistoricus aan het historische figuur toeschrijft. Daarbij kan een visie 

op de status zich indirect transponeren op het gebruikte lexicon.   

 

2.3.2. Inhoudelijk 

 

2.3.2.1.Vondel als auteur: een reputatie die tijd en ruimte overstijgt 

 

Wanneer we een toegankelijke site als Wikipedia raadplegen voor een duiding van de 

implicaties die een begrip als „reputatie‟ mogelijk met zich kan meebrengen, lezen we in een 

poging tot definiëring van de term: „[…] een reeks van eigenschappen die spontaan met die 

persoon, dat organisme of dat voorwerp geassocieerd worden.‟
124

  

De faam die we aan Vondel toeschrijven dienen we daardoor dus veeleer te begrijpen als „een 

kwestie van perceptie‟ die daarenboven „kan verschillen naargelang de opvattingen van de 

waarnemer of de kringen waartoe die behoort.‟
125

 Kernwoorden als „associatie‟, „perceptie‟ en 

„milieu‟ spelen voor deze analyse een belangrijke rol. Ook de impact van een traditie kent een 

belangrijke uitwerking op het beeld van het historische figuur zoals het zich blijft 

manifesteren in naslagwerken allerhande.  
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2.3.2.1.1. Tijd 

 

Deze begripsbepaling vraagt in het geval van Nederlandse literatuur, een geschiedenis en 

meer specifiek de casus Vondel om enkele aanvullingen. Voor een literatuurgeschiedenis 

speelt de tijdsdimensie een belangrijke rol. De onderzoeker analyseert vanuit een eigen 

perspectief dat hij mee in overweging dient te nemen. Althans, zo geven de samenstellers in 

het „Woord vooraf‟ zelf aan.
126

 Deze opvatting blijkt ook uit de vele betogen als een 

belangrijke maatstaf naar voor te treden. Niettemin vraagt de geschiedenis om een 

interpretatie van het feitenmateriaal. Het historische gegeven wordt daarom in de eerste plaats 

behandeld binnen de ontstaansgeschiedenis met aandacht voor contemporaine 

beschouwingen. De onderzoeker bestudeert in dit geval dus ook de visies van de zeventiende-

eeuwse tijdgenoten van Vondel. Daarnaast speelt eveneens de kritiek van Vondel zélf op 

aangelegenheden die hem na aan het hart lagen een rol. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in het betoog van A. Van Strien.
127

 Van Strien 

bespreekt het belang van Vondel met betrekking tot het ontstaan van een zekere wens tot 

regulering van de Nederlandse taal. De onderzoeker behandelt de opinie van Vondel als een 

onderdeel van het zeventiende-eeuwse debat omtrent het ideaal van een „zuiver‟ Nederlands, 

spellingvoorschriften en grammatica. De aantekeningen van de auteur worden niet louter in 

het betoog geïncorporeerd om bepaalde thesen te ondersteunen, maar eveneens om het 

aandeel van Vondel als individu in de taalopbouw door dichters te beklemtonen.
128

 De 

commentaar illustreert dus deze historische tendens. Vanuit de benadering van het materiaal 

lijkt het echter ook de waarde die de literatuurhistoricus aan Vondel toekent aan te tonen. Een 

soortgelijke werkwijze vinden we bij H.Duits.
129

 Duits geeft aan dat Vondel de predikant 

Adriaan Smout hekelt en deze opinie in sterke mate de reputatie van de man blijft bepalen.
130

 

Bovendien voegt Duits deze opmerking aan het betoog toe om de al te negatieve visie van 

historici op de predikanten meer algemeen te expliceren. Deze commentaar van Vondel 

overstijgt zo klaarblijkelijk de grenzen van de tijd. 

Wat betekent deze aanpak nu nog voor Nederlandse literatuur, een geschiedenis? Het 

lijkt vooreerst de doorwerking van de status die Vondel bereikt heeft aan te tonen. De manier 
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waarop verschillende literatuurhistorici het voorbeeld van Vondel incorporeren om een 

algemeen zeventiende-eeuws verschijnsel te duiden lijkt deze these te ondersteunen. Vondels 

werk blijkt op verschillende domeinen inzetbaar. In het essay van Duits bijvoorbeeld lezen 

we: „En de rooms-katholieke Vondel zocht bij het verdriet over zijn zoon „troost en 

verquikking‟ in Koning Davids harpzangen den Nederduitschen toegezongen.‟
131

 Het literaire 

werk van Vondel wordt hier aangehaald ter illustratie van een zeventiende-eeuwse tendens: 

een veelvuldige omgang met de Bijbel.
132

  

Marijke Meijer Drees verbindt het literaire werk met contextuele informatie over het 

opkomen van de vaderlandse geschiedschrijving: „In de eerste plaats zien we schrijvers 

wedijveren met grote klassieke voorgangers door universele menselijke waarden zo fraai 

mogelijk te verwoorden. Een voorbeeld biedt Vondels uitvoerige lofdicht op de verovering 

van de vesting Grol (Groenlo)[…] 
133

. Drees probeert het ontstaan van dit nieuwe 

interesseveld dus te duiden aan de hand van werk van Vondel. 

Vondel lijkt dus haast een tijdgeest te belichamen, wat voor sommige auteurs zijn rol 

als betrouwbare observator in de bevestiging van het bestaan van zeventiende-eeuwse 

gebruiken legitimeert. Zo incorporeert Willemien B. De Vries een fragment uit een gedicht 

om de context en de realiteit van het zeventiende-eeuwse leven buiten te illustreren. Het beeld 

dat Vondel schetst, fungeert voor De Vries in dit essay als een adequate getuigenis van de 

historische praktijk.
134

 De auteur had ook een ander contemporain oordeel kunnen selecteren. 

Deze voorkeur voor Vondel suggereert opnieuw diens verbondenheid met tal van facetten 

binnen de zeventiende-eeuwse literaire bedrijvigheid. 

 

2.3.2.1.2. Ruimte 

 

Ook de ruimtelijke positionering van een auteur levert vaak extra informatie op over de status 

die de onderzoeker aan het individu toeschrijft. Voor een literatuurhistorisch overzicht speelt 

dit situeren in de ruimte vaak een rol in de beoordeling van de impact en de nawerking van de 

invloed van het individu doorheen de tijd. Ter verduidelijking van aspecten eigen aan het 

oeuvre van de auteur onderzoekt de literatuurhistoricus klimaat en context. De mate waarin 
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het historische subject dat het uitgangspunt van een studie vormt erin slaagt deze geografische 

barrières te overschrijden, laat zich mogelijk lezen als een indicator van de verworven faam. 

Zo komt in een beschouwing door Porteman
135

 Vondel als een belangrijke vertegenwoordiger 

van de literatuur uit het Noorden aan bod. De literatuurhistoricus onderzoekt de opkomst van 

de emblematiek in het Zuiden, een genre dat de zeventiende-eeuwse literatuurproductie in 

sterke mate zal domineren. De zinspeling op dit contrast met het Noorden lijkt logisch, 

aangezien dit type literatuur er kwalitatief hoger scoorde. De embleemboeken uit het Noorden 

zijn daarbij van een historisch belang in hun bijdrage tot het ontstaan van de literatuur in de 

volkstaal. Porteman lijkt met dit overschrijden van ruimtelijke grenzen in een beschouwing 

over „embleemboeken in de Zuidelijke Nederlanden‟
136

 het belang van het Noorden en dus 

indirect ook Vondel voor de zeventiende-eeuwse literatuurproductie te bevestigen. De 

literatuurhistoricus behandelt Vondel met andere woorden als een individu die de grenzen van 

de eigen leefruimte weet te overstijgen. 

Een soortgelijke tendens vinden we ook terug in een essay over „Michiel de Swaen en 

de letterkunde van het Zuiden‟ door dezelfde auteur
137

. In een uiting van ontzag voor zijn 

literaire prestaties noemt Guido Gezelle hem „de Vondel van Duinkerke‟.
138

 De titel waarmee 

Gezelle zijn bewondering voor de Swaen uit, toont het bereik van de reputatie die Vondel wist 

op te bouwen. Vanuit een negentiende-eeuwse visie op het verleden dient de associatie van 

het individu met de naam Vondel de betrokkene dezelfde status te verlenen. Of tracht de 

auteur toch tenminste de faam van de Swaen te signaleren. De betiteling illustreert de 

significatie van zowel „tijd‟ als „ruimte‟ in het toekennen en doorwerken van een traditie. 

Hoewel de opmerking van Porteman maar een klein deel van de beschouwing beslaat, lijkt ze 

van groot belang voor de portrettering van deze historische figuur. Porteman karakteriseert het 

werk van de Swaen aan de hand van een elegisch sonnet en concludeert: „Maar om dezelfde 

literair-esthetische redenen wordt het werk van de Duinkerkse heelmeester ook vaak 

tevoorschijn gevoerd als het verrassend uitzonderlijke en historisch haast miraculeuze eind- 

én kroonstuk van de voor de rest weinig belangrijke zeventiende-eeuwse Zuidnederlandse 

literatuur.‟
139

 Enkele regels verder maakt de literatuurwetenschapper de volgende opmerking 

over de achttiende-eeuwse receptie van het werk: „In de Zuidelijkste Nederlanden, toen al ten 

prooi gevallen aan een systematische verfransing, rees boven de literaire woestijn als een 
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historisch teken van culturele verbondenheid, de ster van een „echte‟ literator.‟
140

 Een 

belangrijke conclusie, die nog enige reminiscenties aan de kosmische metafoor die in een 

ander essay voor Vondel werd gebruikt, oproept.
141

  

Als „Vondel van Duinkerke‟ belichaamt de Swaen een literaire kwaliteit die critici en auteurs 

vanuit een historisch perspectief ook aan Vondel meenden te kunnen toeschrijven. En dit in de 

karakterisering van het werk van een individu die met zijn literaire overlevering tot de 

Zuidnederlandse literatuur wordt gerekend. Het toont hoe Vondel een eigen positie bekleedt 

die niet beperkt wordt door de grenzen van tijd en ruimte. 

 

2.3.2.2.Vondel als dramaturg en de implicaties van het beklemtonen van stukken 

als Lucifer en Gysbreght van Aemstel 

 

Het register levert een blik op de zwaartepunten die de redactie mogelijk legde in de 

bespreking van het oeuvre van het historische figuur. Onder het lemma „Vondel‟ vinden we 

een opsomming van de literaire werken die in Nederlandse literatuur, een geschiedenis aan 

bod komen. De klemtoon ligt op het toneelwerk.
 142

 Meer specifiek vormen de tragedies 

Lucifer en Gysbreght van Aemstel de pijlers van dit overzicht. Daardoor bieden ze een 

interessant uitgangspunt voor een bijkomend onderzoek naar de methodologische principes 

die de literatuurhistorici voor dit overzicht van de Nederlandse literatuur handhaven.  

 

2.3.2.2.1. Lucifer  

 

Een eerste vermelding van het drama Lucifer vinden we in het essay over „Bijbel en 

literatuur‟.
143

 Het toneelstuk wordt als een voorbeeld van het religieuze toneel aangehaald in 

de bespreking van het klimaat waarin het drama vertoond werd. In de zeventiende eeuw 

bepalen de predikanten namelijk in sterke mate de voorwaarden waaraan een stuk diende te 

voldoen. Een negatief oordeel kon de vertoning van een stuk verhinderen, zoals de 

opvoeringgeschiedenis van de Lucifer aantoont. Mieke B. Smits-Veldt incorporeert het 

toneelwerk dus ter illustratie van een bekende zeventiende-eeuwse praktijk. 

In de beschouwing over „De ontwikkeling van Vondels dichterschap‟
144

 noemt E.K. 

Grootes het stuk een „meesterwerk‟
145

. Verder belicht hij ook de contemporaine kritiek op het 
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toneelspel: „Wat voor Vondel een vorm was om de wezenlijke problematiek van opstand en 

gezag op de meest verheven wijze uit te drukken, was voor de kerkeraad een blasfemie.‟
146

 . 

Grootes voorziet een uiteenzetting over de inhoud van de Lucifer ter verduidelijking van de 

bezwaren. Voorts karakteriseert hij dit type toneel als „tragedies van Vondel waarin een 

schuldige held geconfronteerd wordt met de dualiteit van goed en kwaad en uiteindelijk ten 

onder gaat.‟
147

 Voor Grootes behandelt Vondel bovendien „eeuwig thema‟s‟
148

, al vertaalt 

zich dit niet in een gelijke waardering door het zeventiende-eeuwse publiek. 

Een andere benadering van dezelfde materie vinden we in het essay „Dichters als 

maatschappelijke en politieke commentatoren‟
149

 Het literaire werk komt aan bod in zijn 

gebruiksfunctie, in dit geval om commentaar te leveren op de maatschappelijke realiteit. 

Mieke B. Smits-Veldt belicht met andere woorden een tendens die zich in de zestiende en 

zeventiende eeuw geleidelijk manifesteert aan de hand van enkele toneelstukken, waaronder 

de Lucifer. 

Ook Paul Post signaleert het belang van een stuk als de Lucifer.
150

 Hij vertrekt niet 

vanuit een eigen perceptie. Post neemt daarentegen een negentiende-eeuwse commentaar uit 

NRC in het betoog op. Het toneelstuk komt hier aan bod in de tegenstelling met het 

spektakelspel dat, volgens de schrijver van deze commentaar, ten onrechte de voorkeur van 

het publiek krijgt. De plaats en het prestige dat dit drama verdient binnen de 

overleveringsgeschiedenis van het Nederlandse toneel laat zich raden in de vergelijking met 

de belangrijkste stukken uit andere taalgebieden. De Lucifer staat op gelijk niveau met de 

Hamlet van Shakespeare en de Cid van Corneille.
151

 De commentator schrijft dit drama dus 

vanuit een negentiende-eeuws standpunt de status van een meesterwerk toe.
152

  

Tenslotte maakt Jaak van Schoor een korte toespeling op het stuk in een essay over 

„De vernieuwing van het Vlaamse theater in de jaren twintig en dertig‟
153

. De omstreden 

opvoeringgeschiedenis van de Lucifer versterkt in zekere zin de statement die Roelants met de 

vertoning van het stuk de dag na de première van De ekster op de galg tijdens de Vlaamse 

Hoogdagen van de Schone Letteren tracht te maken.  
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De auteurs die de Lucifer in het essay vermelden, lijken vanuit verschillende 

motivaties te handelen. Eenzelfde materie komt aan bod in uiteenlopende contexten. Waar het 

bij de ene literatuurhistoricus een zeventiende-eeuwse praktijk dient te illustreren, neemt een 

andere auteur het drama op omwille van het werk zelf. Op zich levert de Lucifer interessante 

stof voor een uiteenzetting, gezien de opvoeringgeschiedenis en de commotie omtrent de 

inhoud. Daarnaast verschijnt het stuk ook in een ander tijdkader. De kloof tussen het moment 

van de productie en de receptie lijkt een nieuwe betekenislaag aan het drama toe te voegen. 

Vanuit de afstand tot de zeventiende eeuw spreekt Vondel als een autoritaire stem uit het 

verleden de hedendaagse onderzoeker toe. Een negentiende- of twintigste-eeuwse visie op de 

Lucifer vertrekt vanuit die status. Zo consolideert de literatuurwetenschapper in se de visie dat 

het hier wel degelijk een „meesterwerk‟
154

 betreft.  

 

2.3.2.2.2. Gysbreght van Aemstel 

 

Het tweede drama dat uitgebreid behandeld wordt, is het stuk Gysbreght van Aemstel. De 

meest uitgewerkte analyse vinden we in het essay door Lia van Gemert
155

. Ze benadert de 

materie evenwel op een aparte manier. Van Gemert expliciteert in de inleidende paragraaf het 

belang van de Gysbreght: „Met dit drama zette Vondel definitief zijn carrière als 

toneelschrijver in, maar het bezorgde hem tegelijkertijd de reputatie van saaie, onspeelbare 

dramaturg.‟
156

. Het literaire werk fungeert voor de onderzoeker dan ook als een indicator van 

de waardering voor Vondel zoals deze doorheen de tijd zal evolueren. Van Gemert beschouwt 

dus een overzicht van de opvoeringgeschiedenis van dit drama als een graadmeter voor de 

appreciatie van Vondel meer algemeen. Daarvoor plaatst ze de Gysbreght in verhouding tot 

de wisselende eisen die een maatschappij aan theaterproducties stelt. „Vondel en de Gybreght-

traditie‟
157

 als subtitel verwijst naar de lange opvoeringgeschiedenis van het stuk. Een traditie 

signaleert in zekere zin het conventionele, soms zelfs routineuze van een praktijk. Sterker dan 

een meer neutrale term als „overlevering‟ belicht het hier de veeleer negatieve visie op de 

jaarlijkse Gysbreght-vertoningen die geleidelijk aan nog zal verhevigen. Van Gemert stelt 

naar aanleiding van haar uiteenzetting over de opening van de Amsterdamse Schouwburg in 

1638 dan ook: „[…] anderzijds rijst bij die gelegenheden steevast de vraag wat Vondels 

culturele erfenis ons nog te bieden heeft.‟
158

. Verder voorziet van Gemert ook een analyse van 
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de Gysbreght in het licht van de poëticale opvattingen van Vondel en zijn streven naar een 

aemulatio van de klassieke stof. 

Daarnaast incorporeert ook E.K Grootes een interpretatie van de Gysbreght van 

Aemstel in zijn uiteenzetting over „De ontwikkeling van Vondels dichterschap‟. Grootes 

beschouwt de Gysbreght van Vondel zelfs als exemplarisch voor het karakteristieke van diens 

oeuvre als dichter: „Daarmee kwamen drie belangrijke elementen van Vondels werk bijeen: 

de liefde voor zijn stad, de bewondering voor de Oudheid en de religieuze bezieling.‟
159

. 

Daarop poogt Grootes de oorzaak van de faam van de auteur te duiden. Hij vertrekt vanuit de 

zeventiende-eeuwse heersende opvattingen om het beeld van Vondel verder aan te vullen: 

Vondel trachtte toen namelijk een epos te schrijven. Grootes reikt hier echter geen 

waardeoordeel aan. De onderzoeker levert veeleer een verklaring voor de historische status 

die Vondel weet te bereiken. Over het stuk Gysbreght van Aemstel formuleert hij wel 

enigszins een opinie: „Zijn Gysbreght van Aemstel combineerde op briljante wijze een thema 

uit de geschiedenis van de stad met een imitatio van de Aeneis van Vergilius en het 

christelijke motief van de kerstnacht.‟
160

. Ten slotte overloopt Grootes de receptie van het 

werk en de invloed hiervan op de tanende waardering voor de auteur om te concluderen: „Dat 

lag niet zozeer aan de dichter, wiens scheppingskracht en diepgang niet minder werden 

[…]‟
161

. 

De uiteenzettingen over de Gysbrecht bewijzen hoe verschillend onderzoekers de 

feiten aanwenden in het betoog. Zowel van Gemert als Grootes nemen kennelijk een analyse 

van de Gysbrecht van Aemstel in het betoog op om een meer algemeen fenomeen te duiden. 

Voor van Gemert levert dit drama een aanknopingspunt voor een essay over de 

waarderingsgeschiedenis terwijl Grootes de Gysbreght aan het betoog toevoegt om het 

karakteristieke van Vondels werk te illustreren. In beide essays komen dus dezelfde topics aan 

bod maar vanuit een ander perspectief. Dit heeft minder te maken met het standpunt van de 

onderzoeker dan met de invalshoek van het essay. De literatuurhistorici trachten zich zo veel 

mogelijk van een waardeoordeel te onthouden, maar in de beklemtoning van bepaalde 

aspecten toont zich de eigen benadering van het historische materiaal. Deze hypothese over 

het werk van de literatuurhistorici wordt overigens door de redactie in het „Woord vooraf‟ zelf 

bevestigd: „Zélfs als ze in dezelfde periode werken, zélfs als ze hetzelfde gelezen hebben, 
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zélfs als ze breed kennis nemen van wat er door vakgenoten gepubliceerd wordt, dan nog is 

hun kijk op dat literaire verleden niet hetzelfde.‟
162

. Ook voor het toneelstuk Gysbreght van 

Aemstel lijkt deze these dus van toepassing. 

 

2.3.2.2.3. Conclusie: Vondel als dramaturg 

 

Het register van Nederlandse literatuur, een geschiedenis toont aan dat in de opsomming van 

het literaire werk het drama van Vondel de lijst domineert. Indien we deze 

literatuurgeschiedenis als een mozaïek kunnen opvatten, dan toont zich niet meteen een 

samenhangend beeld. Daarvoor moet de lezer enige afstand van de beschouwingen nemen. 

Maar het patroon blijkt ook al in het „speciaal aan hem gewijde essay‟
163

 door te schemeren. 

In „De ontwikkeling van Vondels dichterschap‟
164

 overloopt Grootes bio- en bibliografische 

informatie om het dichterschap van Vondel te karakteriseren. Alle aspecten van zijn 

kunstenaarsschap komen aan bod: Grootes besteedt aandacht aan lof- en eerrijm, het verhaal 

en de legende en een prozaschrift. Toch beklemtoont de onderzoeker veeleer het 

toneelwerk.
165

 Grootes laat niet na te signaleren dat de meningen over de kwaliteit van 

Vondels drama veel minder uniform blijken dan het oordeel over zijn verdiensten als dichter. 

De literatuurhistoricus incorporeert daarvoor een zeventiende-eeuwse visie op de 

ontwikkelingen die Vondels toneelwerk ondergaat.
166

 Vanuit die optiek levert deze stelling 

misschien wel een verklaring voor het zwaartepunt dat de samenstellers van Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis schijnbaar leggen: in de uniciteit van tegengestelde visies toont 

zich beter de veelomvattendheid van het verleden. Zoals een mozaïek zich openbaart in de 

schoonheid van alle afzonderlijke delen. 

 

2.3.2.3.Vondel en zijn verhouding tot contemporaine instituties en 

genootschappen: impact op het werk en belang voor de 

literatuurgeschiedenis 

 

Zoals eerder aangegeven, hechten de samenstellers van Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis veel belang aan de behandeling van de auteur en literatuur binnen het 

contextuele kader: „Op het ogenblik is men vrij algemeen van oordeel dat het belangrijk is in 

een literatuurgeschiedenis niet alleen te letten op de literaire werken zelf, maar ook en vooral 
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op hun functioneren in de samenleving.‟
167

. Daarenboven signaleert de redactie: „In dit boek 

wordt juist veel aandacht gegeven aan het belang van de groep waarbinnen literatuur 

functioneert […]‟
168

. Dus valt te verwachten dat in de benadering van Vondel voor deze 

geschiedenis van de Nederlandse literatuur eenzelfde tendens waar te nemen valt. Vanuit dit 

methodologische standpunt zou dit concreet betekenen dat de verschillende literatuurhistorici 

in de opbouw van een consistent verhaal rond de figuur van Vondel ook de impact en de 

betekenis van instituties en genootschappen incorporeren. In de volgende paragrafen komen 

enkele voorbeelden aan bod. 

Mieke B. Smits-Veldt bespreekt in een essay „De opbloei van het renaissance-toneel in 

Amsterdam.‟
169

 Daarbij wijst ze op de invloed die de Nederduytsche Academie op het 

toneelwerk van de auteur zal uitoefenen. In de uiteenzetting over het belang van de Academie 

komt ook de bijdrage van het instituut tot de professionalisering van het drama aan bod. 

Verder behandelt Smits-Veldt Vondel binnen de ontwikkelingsgang van de genootschappen 

die zijn artistieke productie in sterke mate zullen bepalen: van rederijkerskamer Het wit 

lavendel tot uiteindelijk dus ook het particuliere educatieve project de Nederduytsche 

Academie. Hiermee lijkt Smits-Veldt de werkwijze uit het „Woord vooraf‟ na te volgen. 

Een ander voorbeeld vinden we in een beschouwing door Ton Harmsen over de 

„Oprichtingsvergadering van Nil volentibus arduum‟.
170

 Harmsen behandelt de poëticale 

opvattingen van Vondel in de confrontatie met de opvattingen van het kunstgenootschap Nil 

volentibus arduum. Ook in een ander essay aan de hand van M.A. Schenkeveld - van der 

Dussen
171

 bespreekt de literatuurhistoricus de impact van het Nil op de receptie en waardering 

van Vondel.  

Deze voorbeelden lijken een gelijkaardig opzet te delen. Centraal staat de oprichting 

en ontwikkeling van een specifiek genootschap. Vondel komt slechts terzijde aan bod. Of 

indien Vondel toch een aanzienlijk deel van het betoog inneemt, dan blijft de uiteenzetting de 

veeleer institutionele insteek behouden. De auteur richt zich daarbij dus op het sociale aspect 

van de literatuuroverlevering met aandacht voor contemporaine discussies. Dit neemt niet 

weg dat een commentaar van Nil volentibus arduum bijvoorbeeld ook wordt opgenomen in 

het essay over „De ontwikkeling van Vondels dichterschap‟.
172

 De auteur neemt hier de 

poëtica van Vondel dan wel expliciet tot onderwerp, de invloed van een autoritair 
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genootschap als het Nil op de zeventiende-eeuwse productie en receptie van literair werk valt 

niet te verwaarlozen. Bijgevolg behandelt ook hier de auteur het oeuvre van Vondel in de 

relatie tot de maatschappelijke omgeving. De literatuurhistorici benaderen dit literaire werk 

dus niet als statische, autonome artefacten uit het verleden. Integendeel, de onderzoekers 

tonen de verankering van het materiaal in dit zeventiende-eeuwse netwerk van instituties en 

genootschappen. De maatschappelijk dynamiek die de kunstproductie stuurt, komt bijgevolg 

herhaaldelijk aan bod. 

 

2.3.2.4.Vondel en poëtica: het belang van zijn status in de ondersteuning van 

opinies in heden en verleden 

 

Zoals ik al in het hoofdstuk „Vondel als auteur: een reputatie die tijd en ruimte 

overstijgt‟ heb aangegeven, kent de reikwijdte van de status die Vondel doorheen de tijd weet 

te bereiken een uitwerking op de aanpak van de onderzoekers. In de benadering van de 

zeventiende eeuw behandelen de literatuurhistorici niet enkel het literaire werk van Vondel, 

maar besteden ze ook aandacht aan het maatschappelijke bestel. Vondel als lid van deze 

zeventiende-eeuwse maatschappij vormt het onderwerp van enkele uiteenzettingen. Maar de 

literatuurhistorici concentreren zich evenzeer op Vondel als een contemporaine getuige in een 

poging de commentaren op verschillende, voor een overzicht van de Nederlandse literatuur 

relevante, gebeurtenissen aan te vullen. Uiteraard dienen de onderzoekers vanuit de erkenning 

van de sociale functie van de poëzie in de zeventiende eeuw deze specifieke context te 

belichten. Tenminste, wanneer zij trachten de lezer een begrip bij te brengen van de lyriek in 

zijn volledige betekenis en met enige aandacht voor de reacties van het contemporaine 

publiek op deze zeventiende-eeuwse literatuur. 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis laat bijgevolg ruimte voor de opvattingen 

over de dichtkunst die Vondel propageert in bijvoorbeeld de inleiding van een prozaschrift als 

Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Zo komt in de benadering van  Huygens‟ 

virtuositeit door A. Van Strien
173

 het poëticale standpunt van Vondel in de confrontatie met 

het werk van deze auteur aan bod. Ook Grootes vermeldt de Aenleidinge in zijn essay over de 

ontwikkeling van Vondels dichterschap.
174

 Een fragment uit het werk dient voor Grootes „het 

bewustzijn van zijn verworven meesterschap‟
175

 aan te tonen. De literatuurhistorici erkennen 

het belang van het prozaschrift als een unieke historische bron die zich laat lezen als een 
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statement over het soort dichtkunst dat aanstaande dichters dienen te ambiëren als een norm. 

Aldus bevestigt het ook enig inzicht in de eigen status. 

Maar de opinie van Vondel komt dus ook aan bod in andere bijdrages die zich minder 

lijken te richten op het werk van de kunstenaar zelf. Niet alleen geeft deze keuze van de 

redactie de literatuurgeschiedenis meer cachet, de korte voetnoten lijken ook te suggereren dat 

de samenstellers vanuit een bewustzijn van de faam van Vondel zijn stem enige autoriteit 

toeschrijven. Daardoor komt zijn standpuntinname niet enkel aan bod als een relevante 

aanvulling op een schets van de zeventiende-eeuwse context waarin literatuur zich 

manifesteerde, maar dient deze onder andere ook hedendaagse vooroordelen over culturele 

fenomenen bij te sturen. Een voorbeeld vinden we in essay 44 waar R. Van Stipriaan volgend 

citaat van Vondel incorporeert in een betoog over de positie van de klucht: „Het blyspel 

verlicht zwaermoedige geesten, en geneest de hartewonden der staetheeren en amptenaeren, 

door geduurige bekommeringen en beslommeringen, tot heil der gemeente afgeslaeft.‟
176

. Van 

Stipriaan voorziet dus ruimte in het betoog voor dit poëticale standpunt van Vondel om de 

hedendaagse visie bij te sturen.
177

  

Eenzelfde aanpak vinden we in het slotessay. Al dient het citaat hier de vooroordelen 

net te bevestigen. Anbeek en Schenkeveld - van der Dussen nemen een uitspraak van Vondel 

in het betoog op om de onpopulariteit van de middeleeuwse literatuur aan te tonen. Deze 

ingreep illustreert het belang dat de literatuurhistorici aan een opinie van Vondel hechten in 

een poging de lezer een blik te gunnen op een zeventiende-eeuwse houding ten opzichte van 

de middeleeuwse literatuur. De onderzoekers besluiten hierover: „Dat is de verwoording van 

een cliché dat nog eeuwen in gebruik zal blijven.‟
178

. En daarbij laten ze niet na de rol van de 

literatuurgeschiedenissen in dit proces te signaleren want: „Onze oudste 

literatuurgeschiedenissen doen de Middeleeuwen met een paar hooghartige zinnen af.‟
179

. De 

doorwerking van een cliché toont zich dus in deze hedendaagse vaststelling van een tendens 

die ze onder andere ondersteunen aan de hand van een vroege commentaar van Vondel. Het 

illustreert hoe onderzoekers het oordeel van Vondel gebruiken om eigen visies te verrijken. 
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2.4.Conclusie: een polyperspectivische kijk op het verleden 

 

„Er zijn zoveel interpretaties mogelijk als er lezers zijn.‟
180

. Deze eenvoudige stelling 

heeft meervoudige connotaties. De voltooidheid van het verleden resulteert niet in een 

eenduidige weergave van het feitenmateriaal. Integendeel, de literaire overlevering wordt 

doorheen de tijd door verschillende literatuurhistorici aangewend om dit verleden steeds 

opnieuw vorm te geven. In de benadering van de bronnen toont zich de visie van de 

onderzoeker. Vreemd genoeg lijkt dus precies de bepaaldheid van dit verleden een impuls tot 

vernieuwing en herstructurering van het feitenmateriaal te veroorzaken. Daarvan getuigt ook 

de inleidende beschouwing door de hoofdredacteur. Schenkeveld – van der Dussen omschrijft 

de eigen methodologische invalshoek als een „origineel opzet‟.
181

 De keuze voor een 

specifieke werkwijze hangt onvermijdelijk samen met de maatschappelijke context van 

waaruit de onderzoeker werkt. De eisen die de hedendaagse samenleving aan 

literatuurgeschiedschrijvers in het vormgeven van een overzicht stelt, sturen kennelijk de 

methodologie. Zoals ik al uitvoerig belicht heb in de inleiding op deze analyse, opteren de 

samenstellers voor een reeks beschouwingen waarbij ze elke auteur de mogelijkheid bieden 

een eigen perspectief in te nemen. Dit onderzoek toont dat ze daarbij evenwel een 

gelijkaardige opvatting over de doelstellingen van een geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur delen. Nederlandse literatuur, een geschiedenis dient aan te sluiten bij de realiteit: 

„[…] de postmoderne samenleving die een centraal perspectief schijnt te missen.‟
182

.  De 

voorkeur voor een polyperspectivische benadering van het literaire verleden is bovendien de 

implementatie van de visie dat dé literatuurgeschiedenis niet bestaat.
183

   

Maar ook de lezer van de literatuurgeschiedenis zélf interpreteert. Waardoor de 

stelling dus ook geldend wordt voor mijn eigen onderzoek. Uit het beschikbare 

feitenmateriaal heb ik een beeld van Vondel trachten te destilleren. Het is de reflectie van een 

eigen kijk op de weergave van de gegevens. Uit de persoonlijke lectuur van deze 

beschouwingen die zich op de een of andere manier tot Vondel verhouden, heb ik proberen 

aan te tonen dat regelmatig een vergelijkbare strategie wat de weergave van informatie over 

Vondel betreft, terugkeert. Daarbij lijken mijn observaties de methodologische principes zoals 

de hoofdredacteur ze zelf formuleert in de inleiding te bevestigen. In de volgende paragrafen 

parafraseer ik de belangrijkste inzichten.  
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2.4.1. Vondels dominante positie in Nederlandse literatuur, een geschiedenis 

 

Een blik op het register bewijst het overwicht van Vondel voor deze geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur. Wat het aantal paginavermeldingen betreft, overtreft hij moeiteloos 

prominente tijdgenoten als Bredero, Huygens of Vos.
184

 Geen enkele auteur deelt die 

positie.
185

 De literatuurhistorici kennen hem dus een belangrijke rol toe in dit overzicht. 

Daarvoor zijn enkele motieven aanwijsbaar. 

 

2.4.1.1.Status 

 

In de eerste plaats blijkt uit mijn analyse het bewustzijn van de literatuurhistorici omtrent de 

reputatie die Vondel wist op te bouwen en consolideren. De experts bevestigen de prominente 

positie van de zeventiende-eeuwse auteur voortdurend en dit toont zich in de samenstelling 

van de betogen. Zo overschrijdt Vondel letterlijk de grenzen van tijd en ruimte. Daarenboven 

versterken de literatuurhistorici dit imago door een specifieke terminologie te hanteren. Deze 

stamt uit een traditie maar lijkt in het hedendaagse gebruik ervan ook bij te dragen aan de 

instandhouding van dit beeld van Vondel.  

 

2.4.1.2.Veelzijdigheid 

 

Verder leggen de experts wisselende klemtonen. Hoewel de literatuurhistorici dan wel 

al dan niet bewust de nadruk leggen op het drama, komt Vondel aan bod in de meest 

uiteenlopende contexten, ook wanneer zij zich toespitsen op één bepaald genre. Dit toont niet 

enkel de flexibele omgang van de experts met het feitenmateriaal maar suggereert bovendien 

de centrale positie die Vondel lijkt in te nemen in het zeventiende-eeuwse maatschappelijke 

bestel als kunstenaar én als lid van een samenleving. Zo incorporeren de auteurs niet enkel 

een inhoudelijk analyse van het literaire werk in de uiteenzettingen, maar kan een toneelstuk 

bijvoorbeeld ook de aanzet leveren tot een discussie over een contextueel fenomeen of 

tegengestelde poëticale opvattingen. Vondel komt bovendien aan bod in een eigen essay én in 

een betoog over bijvoorbeeld geschiedschrijving of waarderingsgeschiedenis.
186

 Het maakt 

Vondel tot een norm waaraan de auteurs hun inzichten omtrent de zeventiende-eeuwse 
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literaire overlevering en maatschappelijke trends lijken te spiegelen. Tot deze vaststelling kon 

ik ook komen na een studie van bijvoorbeeld de opsommingen, waar zich in de tegenstelling 

of gelijkenis met tijdgenoten het karakteristieke van het literaire werk of een poëticaal 

standpunt dient te tonen. 

Deze houding ten opzichte van de literatuur resulteert inderdaad in een in de eigen tijd 

verankerde visie op het feitenmateriaal.
187

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis levert 

informatie in diverse betogen die los van elkaar kunnen worden gelezen. De samenhang 

manifesteert zich deels in de benadering van de gegevens. Deze studie toont aan dat, ondanks 

een duidelijke standpuntinname wat de weergave van literatuur en maatschappij in 

ontwikkeling betreft, zich in de diversiteit van de essays een gelijkaardig patroon 

manifesteert. Zo levert deze „staalkaart‟
188

 een unieke maar samenhangende 

polyperspectivische blik op het verleden. 
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3. Een nieuw vaderland voor de muzen 
 

3.1.Methodologie 

 

3.1.1. Continuïteit 

 

In hun „Ten geleide‟ becommentariëren Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt de 

invloed van de voorgaande literatuurgeschiedenis op het eigen naslagwerk. Ze geven aan een 

gelijkaardige aanpak van het historische feitenmateriaal met Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis te delen. De verwantschap openbaart zich in eenzelfde visie ten aanzien van wat 

voor de hedendaagse onderzoeker een literatuurgeschiedenis dient te ambiëren in de weergave 

van het verleden: „Een geschiedenis wil zeggen: een functionalistische geschiedenis, waarin 

de literatuur wordt ingebed in de veranderende samenleving en waarin tegelijk veel aandacht 

wordt gegeven aan interne literaire ontwikkelingen.‟
189

. Porteman en Smits-Veldt geven hier 

bijna letterlijk weer wat Schenkeveld-van der Dussen verwoordt in het „Woord vooraf‟: „Op 

het ogenblik is men vrij algemeen van oordeel dat het belangrijk is in een 

literatuurgeschiedenis niet alleen te letten op de literaire werken zelf, maar ook en vooral op 

hun functioneren in de samenleving‟
190

 Verder beschouwen Porteman en Smits-Veldt  Een 

nieuw vaderland voor de muzen als het product van een generatie: „[…] dat in zijn aandacht 

voor de functie van teksten in hun historische context een verschuiving in de beoefening van 

de historische letterkunde weerspiegelt die al enkele decennia aanwijsbaar is.‟
191

 En daarbij 

erkennen ze ten slotte ook: „Wij zijn in hoge mate schatplichtig aan die verbrede 

vakbeoefening.‟
192

. In de positionering van het eigen werk ten aanzien van voorgaande 

literatuurgeschiedenissen lijken zij deze continuïteit niet te willen afschrijven als negatief, 

maar beschouwen ze hun antecedenten veeleer als de leveranciers van de fundamenten voor 

een eigen onderzoek. In het „Woord vooraf‟ van Nederlandse literatuur, een geschiedenis 

verwoordt de hoofdredacteur Schenkeveldt - van der Dussen een gelijkaardige visie: „Ook 

nieuwe onderzoeksmethoden blijken meestal te berusten op oudere aanzetten. De traditie in 

een vak als dit is sterk en dat is ook terecht. Die traditie maakt er voor een groot deel juist de 

zin van uit: zoals literatuur reageert op andere literatuur, reageert ook de ene 

literatuurgeschiedenis op de andere.‟
193

. Ook voor de auteurs van Een nieuw vaderland voor 
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de muzen mag die reactie dus ten dele een navolging omsluiten, zij het met aandacht voor 

eigen accenten. 

Overigens valt op te merken dat zowel Porteman als Smits-Veldt zich ook voor de 

samenstelling van Nederlandse literatuur, een geschiedenis hebben geëngageerd. Beiden 

namen enkele beschouwingen voor hun rekening. Dit verklaart vermoedelijk ook waarom ze 

deze literatuurgeschiedenis nog steeds de gepaste waardering toeschrijven. Eveneens 

signaleren Porteman en Smits-Veldt in het „Ten geleide‟ over de evoluties die zij menen waar 

te nemen binnen hun vakgebied: „Deze heeft in aanzienlijke mate onze invalshoeken en 

invulling daarvan bepaald […]‟
194

. De literatuurhistoricus komt dus nooit los van de traditie 

van waaruit hij werkt in de waarneming en interpretatie van historische gebeurtenissen. Dit 

onderzoek richt zich dan ook in de eerste plaats op de mogelijke doorwerking van bepaalde 

methodologische principes, ongeacht het tijdkader van waaruit de onderzoeker werkt. Dit 

impliceert dat een studie omtrent het beeld van Vondel in zowel Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis als Een nieuw vaderland voor de muzen op basis van deze gedeelde theoretische 

visie vermoedelijk een zekere vorm van overlapping zal tonen.  

 

3.1.2. Vernieuwing? 

 

Porteman en Smits-Veldt beklemtonen naast deze continuïteit ook de eigenheid van 

Een nieuw vaderland voor de muzen. Hun inleidende betoog lijkt met het signaleren van „een 

verschuiving in de beoefening van de historische letterkunde‟ de noodzaak tot een gewijzigde 

aanpak van het historische materiaal te suggereren. De redactie vermeldt bovendien enkele 

belangrijke verschillen. 

Om te beginnen wordt het principe van aparte beschouwingen door diverse 

onderzoekers ten dele losgelaten. Over Nederlandse literatuur, een geschiedenis schrijven 

Porteman en Smits-Veldt: „Dit boek had echter een fragmentarische opzet met vele aparte 

hoofdstukjes, die allemaal waren opgehangen aan een te dateren literaire gebeurtenis, wat 

tegemoetkwam aan twijfels over de werkzaamheid van een centraal perspectief.‟
195

. Daarmee 

verwijzen Porteman en Smits-Veldt vermoedelijk naar het „Woord vooraf‟, waarin 

Schenkeveld - van der Dussen zelf aangeeft: „De pretentie is daarmee losgelaten dat één 

samenhangend beeld wordt gepresenteerd. Er is niet meer een superieure beschouwer die 

vorm heeft gegeven aan een chaotische massa feiten en daarmee de, of beter zijn geschiedenis 
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van de literatuur heeft gemaakt.‟
196

. De subjectiviteit van de onderzoeker staat opnieuw ter 

discussie, maar wat Porteman en Smits-Veldt menen te kunnen besluiten over de 

„fragmentarische opzet‟ lijkt toch iets te ongenuanceerd. De opdeling in data waarbij voor 

elke historische gebeurtenis een expert aan het woord wordt gelaten, betekent niet dat de 

mogelijkheid tot een overkoepelend verhaal wegvalt. Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis werkt dan wel met „aparte hoofdstukjes‟
197

, deze analyse toont aan dat ondanks 

de benadering van evenementen in aparte beschouwingen toch een globaal beeld van Vondel 

uit de essays te destilleren valt. En het beeld dat een lezer via de lectuur krijgt, steunt toch in 

de eerste plaats op het verhaal dat de auteur aanreikt.  

Het eigene van Nederlandse literatuur, een geschiedenis manifesteert zich voor 

Schenkeveldt - van der Dussen voornamelijk in de selectie: „Wie naar die data kijkt, gaat 

onwillekeurig reeksen en verbanden zien en het is de taak van de historicus van zijn visie 

verantwoording af te leggen.‟
198

. De hoofdredacteur maakt wanneer zij de eigen methodologie 

tracht te verduidelijken de vergelijking met een muzikaal thema: „[…] dat enerzijds vastligt 

maar waarop toch ook tal van onderling sterk verschillende variaties mogelijk zijn.‟
199

. De 

redactie stuurt, maar het is de lezer zelf die invult.
200

  

Porteman en Smits-Veldt contrasteren hun observatie omtrent de methodologische 

principes die Nederlandse literatuur, een geschiedenis aanbrengt met een eigen invulling van 

hoe ze een persoonlijke geschiedenis van de Nederlandse literatuur wensen weer te geven: „In 

plaats daarvan bieden wij een verhaal waarin we afzonderlijke teksten in samenhang proberen 

te zien met gelijktijdige verschijnselen en waarbij we letten op verbanden en continuïteit.‟
201

 

Voor de redactie van Een nieuw vaderland voor de muzen zit de vernieuwing dus 

hoofdzakelijk in de structuur van het werk. Hoe de lezer deze concreet dient te begrijpen, 

expliciteren Porteman en Smits-Veldt enkele paragrafen verder in hun „Ten geleide‟. Voor 

een ordening van het feitenmateriaal onderscheiden ze zes periodes: „We belichten van elke 

periode de dominante en nieuwe verschijnselen, maar we behandelen die wel in een breder 

kader, dat zicht geeft op de hele literatuur.‟
202

. Porteman en Smits-Veldt streven meer dan de 

auteurs van Nederlandse literatuur, een geschiedenis naar een samenhang aan de hand van 

deze overkoepelende periodisering. Toch leggen de auteurs evenzeer persoonlijke klemtonen. 
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Het referentiekader dient veeleer om het overzicht te bewaren. Porteman en Smits-Veldt 

verzetten zich dus enigszins tegen een fragmentarische voorstelling van de geschiedenis van 

de Nederlandse literatuur. Maar het vasthouden aan een chronologie zorgt bij momenten 

eveneens voor een verkapte weergave van het feitenmateriaal. Aangezien bepaalde tendensen 

zich niet tot een specifiek tijdvak laten reduceren, werken de auteurs soms met verwijzingen. 

Dit komt de transparantie van het overzicht niet altijd ten goede.
203

 Een these als: „Belangrijke 

aspecten van het literaire leven worden evenwel niet in elke periode even sterk belicht, maar 

zijn op een passende plaats exemplarisch uitvoeriger en gedetailleerder behandeld.‟
204

 lijkt 

dan ook een stelling uit Nederlandse literatuur, een geschiedenis te echoën: „De lezer moet 

voor lief nemen dat er exemplarisch gewerkt wordt: niet alle belangrijke werken en niet alle 

belangrijke auteurs komen aan de orde, zoals evenmin in iedere periode de rol van de 

boekhandel, het verschijnsel censuur, […] of de botsing tussen de literaire generaties belicht 

kunnen worden.‟
205

. In de inleidingen verdedigen de auteurs met andere woorden het 

bestaansrecht van hun literatuuroverzicht door de eigenheid van het werk te beklemtonen. 

Deze uitgesproken positiebepaling wordt wel genuanceerd in de erkenning en bevestiging van 

de invloed van voorgaande literatuurgeschiedenissen.  

 

3.1.3. Motivatie 

 

Wanneer we de motivatie voor deze methodologische invalshoek bestuderen, 

openbaart zich op het eerste zicht veel minder een gelijkaardig patroon. Zo wijt Schenkeveld -

van der Dussen de exemplarische werkwijze voor een deel aan de omvang van de 

literatuurgeschiedenis. De hoofdredacteur omschrijft de beperkingen die de begrenzing van 

het volume aan de literatuurhistorici oplegt dan ook als een „verlies‟.
206

 Een opmerking die 

een belangrijk verschil met Een nieuw vaderland voor de muzen markeert. Deze 

literatuurgeschiedenis benut meer dan achthonderd pagina‟s voor een overzicht van ongeveer 

honderdveertig jaar literatuurbeoefening. In een toelichting omtrent de structurering van het 

feitenmateriaal lezen we in het „Ten geleide‟: „Deze keuze voor een indeling in perioden en 

voor verschillende invalshoeken betekent dat het werk van individuele auteurs nogal eens op 
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verschillende plaatsen en niet zelden binnen een andere context aan de orde komt.‟
207

. Maar 

wat de verwoording van deze structurerende principes betreft, vinden we opnieuw 

reminiscenties aan een soortgelijke benadering van het individu in Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis: „Vondels betekenis bijvoorbeeld wordt niet uitsluitend belicht in het speciaal 

aan hem gewijde essay maar hij speelt ook een min of meer belangrijke rol in andere stukken 

[…]‟.
208

. Voor beide literatuurgeschiedenissen speelt het perspectief dat de onderzoeker 

inneemt in de benadering en ordening van het historische feitenmateriaal een belangrijke rol. 

Porteman en Smits-Veldt leveren daarvoor een logische verklaring in hun „Ten geleide‟: „[…] 

de literatuurgeschiedenis is te rijk, te veelzijdig en te ingewikkeld om haar te kluisteren in de 

boeien van naast, boven en onder elkaar geplaatste auteurscarrières en oeuvre-

overzichten.‟
209

. Het werk vraagt derhalve om een open structuur.
210

 Een overzicht van de 

Nederlandse literatuurgeschiedenis dient zich daarenboven voor zowel de auteurs van 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis als Porteman en Smits-Veldt los te maken van een 

louter auteursgerichte beschouwing in een vooropgezette chronologie. De omvang van het 

werk stuurt dan ook maar ten dele de methodologie die de auteurs aanwenden. Belangrijker 

lijkt hier de functionalistische benadering van de literatuur. 

Porteman en Smits-Veldt geven hun literatuurgeschiedenis vorm aan de hand van zes 

perioden voor een tijdsbestek van 1560 tot 1700: „Hun begrenzing is slechts suggererend, niet 

absoluut.‟
211

. Voor elke periode behandelen ze een termijn van ongeveer twintig jaar. In het 

„Woord vooraf‟ van Nederlandse literatuur, een geschiedenis lezen we trouwens een 

argument voor het afstappen van een structurering volgens tijdvakken: „Ook tijdgenoten 

hebben tenslotte meestal niet vermoed dat zij in allerlei vakjes in te passen zouden zijn.‟
212

.  

De uitweiding over de eigen flexibele omgang met het historische feitenmateriaal in het „Ten 

geleide‟ dient voor de samenstellers van Een nieuw vaderland voor de muzen vermoedelijk 

een these van die orde te ontkrachten. Hoewel Porteman en Smits-Veldt wel degelijk literaire 

gebeurtenissen toeschrijven aan een gedetermineerde historisch context en zo een zichtbare 

structuur aanbrengen, trachten ze naar eigen zeggen de veelzijdigheid van de historische 

realiteit niet in te perken tot een louter chronologische opsomming van feitenmateriaal. 

Verder valt ook op te merken dat de voorgaande literatuurgeschiedenis evenzeer de aparte 

beschouwingen weergeeft in een chronologisch geordende opeenvolging van gebeurtenissen. 
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De vraag stelt zich dan ook in hoeverre de werkwijze van Een nieuw vaderland voor de 

muzen uiteindelijk nog verschilt van deze van Nederlandse literatuur, een geschiedenis. 

Om op deze probleemstelling te kunnen antwoorden overloop ik de beschikbare 

informatie over Vondel zoals Porteman en Smits-Veldt deze aanreiken. Gezien de omvang 

van het werk, behandel ik voornamelijk tendensen die deze literatuurgeschiedenis deelt met 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Een literatuurhistoricus die meer bewegingsvrijheid 

krijgt om een bepaald topic te behandelen zal logischerwijze waarschijnlijk ook meer literair 

werk ter illustratie incorporeren. Een eerste lezing bevestigt tevens deze aandacht voor het 

detail. De auteurs beschikken dan ook letterlijk over meer ruimte om Vondel aan bod te laten 

komen.  

Niettemin vallen wat de behandeling van de data rond Vondel betreft vermoedelijk 

ook voor Een nieuw vaderland voor de muzen enkele thematische zwaartepunten te 

onderscheiden. Deze tendensen tracht ik dan ook gaandeweg te belichten. Een gedeelde casus 

kan mogelijk een gelijkaardig patroon omtrent het beeld van Vondel aan het licht brengen. Ik 

onderzoek met andere woorden hoe het onderliggende model zich manifesteert in de 

benadering van één historisch figuur, Vondel. En in hoeverre deze beeldvorming strookt met 

de theoretische basis die geëxpliciteerd wordt in de inleiding van deze specifieke 

literatuurgeschiedenis. 

 

3.2.Vondel in Een nieuw vaderland voor de muzen 

 

In het volgende hoofdstuk overloop ik dus het beeld van Vondel doorheen de 

periodisering die Porteman en Smits-Veldt vooropstellen. Ik behandel in het bijzonder de 

aspecten en algemene tendensen die noodzakelijk zijn voor dit vergelijkende onderzoek 

waardoor ik uiteraard een aantal minder relevante details niet zal registreren. Daarnaast 

overloop ik enkele casussen die ook in Nederlandse literatuur, een geschiedenis het 

onderwerp van een beschouwing vormden. Door één specifiek thema uit het overzicht van de 

geschiedenis van de Nederlandse literatuur te bestuderen en na te gaan hoe de twee 

literatuurgeschiedenissen het daartoe behorende historische feitenmateriaal concretiseren, 

tracht ik dus de voornaamste gelijkenissen en verschillen te destilleren. Indien een groep 

auteurs zélf aangeeft te werken vanuit een historisch verankerd perspectief, dan valt te 

verwachten dat zij mogelijk tot andere conclusies over hetzelfde basismateriaal komen. 

Daarbij interesseer ik mij vooral voor de implicaties die het beeld van Vondel dat de lezer uit 
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het betoog kan afleiden, dragen voor de betekenis van de geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur meer algemeen.  

 

3.2.1. Het beeld van Vondel 

 

Een periodisering vraagt om het aanbrengen van klemtonen. Voornamelijk ter wille 

van een heldere ordening van het feitenmateriaal. Maar ook opdat de onderzoeker niet 

nodeloos voor elke periode dezelfde tendensen dient te herhalen. Een trend die de literaire 

overlevering behorende tot één tijdvak domineert, zal in een ander tijdsbestek bijvoorbeeld 

maar latent aanwezig zijn. Vanuit dit perspectief kan het mogelijk de zwaartepunten die 

Porteman en Smits-Veldt voor deze literatuurgeschiedenis optekenen ten dele verklaren. Zo 

signaleren de auteurs immers zelf in hun „Ten geleide‟: „[…] zowel de continuïteit als de naar 

de achtergrond verschuivende opvattingen, genres en modes blijven in het vizier.‟
213

 Ook wat 

de voorstelling van Vondel betreft, kunnen we mogelijk gelijkaardige accentverschillen 

doorheen de verschillende hoofdstukken optekenen. In de volgende kapittels belicht ik hoe het 

beeld van Vondel zich manifesteert in de weergave van het feitenmateriaal aan de hand van 

drie grote hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk „Vondel in de marges‟ toon ik aan dat net als 

in Nederlandse literatuur, een geschiedenis Vondel vaak zijdelings wordt vermeld. Voor 

Porteman en Smits-Veldt lijkt het vanuit meerdere oogpunten een interessante 

methodologische strategie. Een terloopse vermelding toont het belang van de auteur, zonder 

de uiteenzetting nodeloos te lengen met bijvoorbeeld een uitgebreide analyse van het literaire 

werk dat wordt vernoemd. Deze opvatting illustreert meteen ook dat de redactie geen louter 

auteursgerichte literatuurgeschiedenis ambieert. Hoewel deze literatuurgeschiedenis 

accentverschillen toont, keert Vondel als een rode draad regelmatig terug.  Zo garanderen de 

auteurs een zekere continuïteit ondanks deze wisselende klemtonen en het benadrukken van 

bepaalde tendensen per tijdvak. In een volgend kapittel belicht ik de relatie tussen Vondel en 

Hooft waarbij ook het debat omtrent de canonvorming aan bod komt. In het derde en laatste 

deel „Vondel centraal‟ analyseer ik de hoofdstukken die Vondel expliciet tot onderwerp 

nemen. Ik tracht daarbij de implicaties die de weergave van het feitenmateriaal met zich kan 

meebrengen bloot te leggen. Voor al deze hoofdstukken maak ik bovendien waar het mij 

relevant lijkt de vergelijking met de werkwijze die ik voor Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis heb kunnen vaststellen.  

 

                                                 
213

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.20. 
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3.2.1.1. Vondel in de marges 

 

Porteman en Smits-Veldt nemen Vondel regelmatig op in een commentaar op een 

algemene trend. Schijnbaar achten ze hem als literator en getuige van de zeventiende-eeuwse 

maatschappelijke dynamiek geschikt om een breder contextueel fenomeen te verduidelijken. 

Vondel fungeert daarbij dus als een bruikbaar voorbeeld ter illustratie van een meer algemeen 

gegeven. Een strategie die ook de experts van Nederlandse literatuur, een geschiedenis 

veelvuldig toepassen. Vooral in de uiteenzetting over de eerste periodes zinspelen de auteurs 

van Een nieuw vaderland voor de muzen regelmatig op de faam die Vondel zal weten te 

bereiken. Porteman en Smits-Veldt passen hier ogenschijnlijk de methodologische principes 

uit het „Ten geleide‟ toe. Vermits de literatuurhistorici een chronologische uiteenzetting 

uitwerken, betekent dit immers ook dat de auteurs ten dele de levensloop van het historische 

personage dat zij belichten volgen. Bovendien geeft het aan dat Porteman en Smits-Veldt enig 

belang hechten aan de figuur van Vondel voor een overzicht van de geschiedenis van de 

Nederlandse literatuur meer algemeen. In de volgende paragrafen staaf ik mijn hypothese met 

concrete voorbeelden uit Een nieuw vaderland voor de muzen.  

 

3.2.1.1.1. Vondel in de vooruitwijzing naar toekomstige gebeurtenissen en de 

literaire verhouding tussen Noord en Zuid 

 

Porteman en Smits-Veldt vatten hun uiteenzetting aan met een overzicht van de 

literatuur van circa 1560 tot circa 1585. De lezer verwacht dus niet meteen een vermelding 

van Vondel.
214

 Toch komt de auteur in deze eerste periode al terloops aan bod. De auteurs 

nemen Vondel op in de bespreking van een emblematisch werk, Cleyn werelt, „[…] het 

zoveelste voorbeeld van de manier waarop vele literaire nieuwigheden in de oude dichtstijl 

werden geassimileerd.‟
215

. Vondel herdicht het werk op vraag van de Amsterdamse uitgever 

Dirck Pietersz Pers. Porteman en Smits-Veldt constateren: „De Antwerpse Cleyn werelt was 

een succesvolle Amsterdamse Gulden winckel geworden. Deze geschiedenis mag symbool 

staan voor de gewijzigde literaire verhoudingen tussen Noord en Zuid.‟
216

. Het voorbeeld 

Vondel toont met andere woorden hoe de literatuur zich in de Zuidelijke Nederlanden verder 

zal ontwikkelen. Waarbij het zwaartepunt van de literaire bedrijvigheid verschuift naar het 

Noorden. De auteurs maken dus een toespeling op verdere ontwikkelingen aan de hand van 
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Vondel, die zich omwille van de eigenheid van zijn oeuvre en levensloop uitstekend leent als 

voorbeeld voor een begrip van deze algemene evolutie. 

Daarbij valt op te merken dat ook voor de overige periodes in Een nieuw vaderland 

voor de muzen de auteurs opteren voor een duidelijk contrast tussen de literatuur van Brabant 

en Vlaanderen en de literatuur van Holland. Dit blijkt om te beginnen al uit de inhoudstafel. 

Het betekent daarentegen niet dat de redactie geen ruimte laat voor de invloed die beide 

gebieden op elkaar uitoefenen. De literatuurhistorici kiezen evenzeer wel voor een duidelijke 

afbakening, vermoedelijk omdat een zichtbaar onderscheid helpt om de informatie beter te 

ordenen. Ook voor de auteurs van Nederlandse literatuur, een geschiedenis speelt de literaire 

verhouding tussen Noord en Zuid een belangrijke rol. Vondel weet dan ook de grenzen van de 

eigen ruimte te overstijgen. Dit gegeven illustreert het bereik van zijn reputatie en toont 

eveneens aan dat beide gebieden een niet te miskennen invloed op elkaar uitoefenen. 

De kloof tussen de republiek enerzijds en Brabant en Vlaanderen anderzijds 

manifesteert zich dus ook in de eigenheid van de literaire overlevering. Het opkomen van een 

specifiek type literatuur dat de afstand tussen regio‟s onderling weet te overbruggen vormt 

voor Porteman en Smits-Veldt dan ook een belangrijk topic. In het hoofdstuk „Literatuur voor 

de nationale zaak‟
217

 behandelen de literatuurhistorici de ontwikkelingen die hebben 

bijgedragen tot het ontstaan van een „vaderlandse gevoel‟ over de grenzen van lokale regio‟s 

met een daartoe behorende literaire garde heen. Deze literatuur versterkt „het besef van een 

gezamenlijke geschiedenis – de basis van identiteit – […]‟.
218

. De auteurs vatten de 

uiteenzetting aan met: „Dit gevoel van saamhorigheid reikte oorspronkelijk vaak niet verder 

dan de eigen plaats of provincies, maar het kon toch ook een onderlinge lotsverbondenheid 

tussen de verschillende gewesten uitdrukken en het resulteerde tevens in een zeker besef van 

een bovenlokale, nationale identiteit.‟
219

. De stelling doet enigszins denken aan een essay van 

Marijke Meijer Drees in Nederlandse literatuur, een geschiedenis waarbij de auteur tot 

vergelijkbare conclusies komt.
220

 Maar in dit kapittel uit Een nieuw vaderland voor de muzen 

komt Vondel uiteindelijk veeleer aan bod als een dichter die vrede en vrijheid tot onderwerp 

van het literair werk neemt naar aanleiding van het vredesverdrag van Munster in 1648.  

Porteman en Smits-Veldt opteren dus consequent voor een contrast tussen de literatuur 

van het Noorden en de literaire overlevering van het Zuiden. Een structurerend principe dat 
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 Drees vat namelijk een essay aan naar aanleiding van Hooft‟s Neederlandsche histoorien in „Betekenis van de 

vaderlandse geschiedenis voor de literatuur‟. Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.245. 
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evenwel een bespreking van eventuele wederzijdse beïnvloeding niet uitsluit. Daardoor maakt 

Vondel ook in een hoofdstuk als „Toneellleven, rederijkers en literaire disputen in de 

Zuidelijke Nederlanden‟
221

 een aanzienlijk deel uit van de uiteenzetting.
222

 De voornaamste 

commentaren positioneren Vondel in een reeks auteurs om hem een bepaalde status toe te 

schrijven.
223

 Daarnaast blijft Vondel ook voor het zesde tijdsbestek nog steeds aanwezig in 

kanttekeningen omtrent de zeventiende-eeuwse receptie van zijn werk of in de contemporaine 

houding tegenover diens poëticale opvattingen.  

 

3.2.1.1.2. Vondel in de schets van een contextueel gegeven 

 

Porteman en Smits-Veldt overlopen belangrijke literaire ontwikkelingen in hun 

ontstaanscontext. Zoals ik al eerder signaleerde in de inleiding op „Het beeld van Vondel‟ 

leggen de auteurs wisselende klemtonen. De manier waarop Vondel aan bod komt doorheen 

de verschillende betogen illustreert hoe de literatuurhistorici het individu aanwenden om een 

contextueel fenomeen te duiden. Mogelijk trachten Porteman en Smits-Veldt de lezer hiermee 

ook enige noties van de faam die Vondel heeft weten te bereiken mee te geven. Het toont in 

ieder geval hoe Vondel zich als een prominent zeventiende-eeuwse figuur wist te handhaven.  

Ook in de uiteenzetting over de literatuur van circa 1585 tot circa 1600
224

 vinden we 

deze werkwijze herhaaldelijk terug. Zo belichten de auteurs bijvoorbeeld „De grote 

emigratie‟
225

 overwegend om de complexiteit en misvattingen omtrent deze uittocht te duiden. 

Daarbij halen ze het voorbeeld van de familie Vondel aan om de religieuze motivatie
226

 die 

aan de basis van een vertrek kon liggen te becommentariëren. Vondel duikt dus in het verhaal 

op veeleer om een context te duiden.  

In de beschouwing over de Amsterdamse kamer De Eglentier komt Vondel opnieuw 

enkel terloops aan bod. En dan nog meer om te bewijzen dat het feitenmateriaal over de 

primaire literatuurproductie van de leden voornamelijk gekend is dankzij reflecties of lof in 
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 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.728. 
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gedichten over deze werken. De auteurs halen daarbij het voorbeeld van Vondel en diens 

lofdicht op Cornelis Jacobsz. van Campen, bestuurder van de kamer, aan. Ook voor de tweede 

periode speelt Vondel dus nog niet echt een rol wat de literaire overlevering betreft. Maar de 

auteurs nemen hem wel regelmatig op in het overzicht als een aanvulling op het 

feitenmateriaal. 

Logischerwijze neemt vanaf de derde periode van circa 1600 tot circa 1620 het belang 

van Vondel voor de uiteenzetting van de voornaamste literaire tendensen in de Nederlanden 

toe. Maar evenwel resulteert dit niet in een uitgewerkte visie op het historische figuur. 

Veeleer verschijnt Vondel in de marges van beschouwingen die uiteenlopende topics 

behandelen. Wanneer de literatuurhistorici bijvoorbeeld het „Dichten in de moedertaal‟
227

 

belichten, signaleren ze de toenmalige populariteit van de huwelijksdichten „onder meer door 

de debuterende Vondel […] nagevolgd.‟
228

. Hier dient de vermelding dus de weerslag van een 

populair genre aan te tonen. Daarnaast wordt ook de inleiding op het invloedrijke La septaine 

door onder andere Heinsius, Anna Roemers en Vondel vermeld in een stuk over Du Bartas en 

het ideaal van het geleerde dichterschap. Deze opmerking is van belang gezien de invloed die 

Du Bartas op het werk van Vondel zal uitoefenen en illustreert dus een zekere verwantschap. 

Een beschouwing over de liedboeken die een statusverhoging kennen dankzij Dirck Pietersz. 

Pers lijkt dan weer een rol aan Vondel toe te schrijven wat de positieve bijdrage tot de 

kwaliteit van het werk meer algemeen betreft. Porteman en Smits-Veldt omschrijven Vondel 

dan ook als een „sterdichter‟
229

 wat eveneens duidt op een zekere faam die Vondel al begin 

zeventiende eeuw weet te bereiken. Net als in Nederlandse literatuur, een geschiedenis vormt 

de oprichting van „De Nederduytsche Academie‟ een belangrijk topic in de bespreking van 

het renaissance-toneel in Amsterdam. Maar voor Een nieuw vaderland voor de muzen 

fungeert de literatuur van Vondel veel minder als een hulpmiddel om het karakteristieke van 

deze ontwikkeling te illustreren. De auteurs voorzien verder contextuele informatie over 

bijvoorbeeld het „Saligh Roemers Huys‟
230

 waarbij Vondel kort vermeld wordt als een 

occasionele bijwoner van bijeenkomsten en omwille van de commentaar die hij voorziet op 

een werk als Sinnepoppen.  

Uit deze voorbeelden blijkt dat Porteman en Smits-Veldt Vondel voor dit tijdsbestek 

ogenschijnlijk slechts de rol van een figurant toeschrijven. De auteurs vermelden het 

historische figuur dus veeleer terloops, wanneer de confrontatie met een werk of poëticaal 
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228

 Idem, p.183. 
229

 Idem, p.201. 
230

 Idem, p.248. 
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standpunt het eigenlijke topic van de uiteenzetting eventueel kan verrijken. Vermits Vondel 

wel een voorname positie zal innemen in dit vervolg van de geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur, signaleren Porteman en Smits-Veldt al kort de roem die hij later zal bereiken. 

Voor het vierde tijdsvak van circa 1620 tot circa 1650 benadrukken de auteurs de 

gediversifieerde en uiterst rijke literaire overlevering. Daarbij blijft Vondel regelmatig 

zijdelings aan bod komen in de commentaar die hij bijvoorbeeld levert op Anna Roemers
231

 

of in allusies op toekomstige gebeurtenissen waar Vondel wél een belangrijke rol zal 

spelen.
232

  Maar deze opmerkingen lijken over het algemeen weinig meer te betekenen dan 

een poging van de auteurs om de geschiedenis van de Nederlandse literatuur zo volledig 

mogelijk weer te geven. De details behoren daarbij tot de marges van het betoog. Als een 

aanvulling op de feiten lijken Porteman en Smits-Veldt ze toch naar waarde te schatten.  

 Een mogelijke verklaring voor wat Porteman en Smits-Veldt met deze werkwijze 

trachten te bereiken, vinden we enkele capita verder. Het hoofdstuk „Literatuur in 

Amsterdam‟
233

 behandelt de voornaamste trends die de literatuurhistorici voor deze periode 

en dit geografische gebied onderscheiden. Daarbij laten ze niet na de rol van de auteur te 

expliciteren. Vondel domineerde het drama en de poëzie. Deze genres genoten gedurende dit 

tijdsbestek het hoogste aanzien. Een prominente positie binnen het maatschappelijke literaire 

bestel draagt bij tot de status van het individu. Indien een historisch figuur zich op 

verschillende terreinen laat gelden, dan maakt dit de neiging van de literatuurhistorici om het 

individu op verschillende plaatsen in het betoog te incorporeren aannemelijk en zelfs 

enigszins aanbevelenswaardig. Het verklaart waarom Porteman en Smits-Veldt bijvoorbeeld 

noteren: „Zoals Vondel het zou zeggen: “Wy bootzn ‟t groote Rome na in ‟t kleen, / Nu 

Kampen bezigh is met bouwen, / En na den heemel vaert met hout en steen.”‟
234

 Vondel toont 

zich met andere woorden als een geschikte commentator om de vlakke theoretische 

beschouwingen in zekere zin te verrijken. 

Dit principe lijkt regelmatig terug te keren. Zo nemen de auteurs in het hoofdstuk 

„Literatuur in de burgercultuur van andere regio‟s‟
235

 de eigenlijke literaire activiteit in de 
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„hofstad‟ Den Haag onder de loep.
236

 Een anekdote die Vondel zelf gedurende de zeventiende 

eeuw deed circuleren
237

, dient de these dat de prins nauwelijks belangstelling toonde voor de 

Nederlandse letteren te ontkrachten. Evenwel twijfelden zelfs tijdgenoten aan het 

waarheidsgehalte van Vondels claim. In de aandacht voor een dergelijk historisch detail toont 

zich alweer de aanwezigheid van Vondel in het merendeel van de discussies die deze 

literatuurgeschiedenis voor de zeventiende eeuw behandelt. Er vallen dan ook nog ettelijke 

andere voorbeelden aan te halen uit Een nieuw vaderland voor de muzen die eenzelfde 

werkwijze illustreren.
238

 Zo trachten Porteman en Smits-Veldt het droge feitenmateriaal 

vermoedelijk te doen herleven in een eigentijdse benadering van de zeventiende-eeuwse 

literaire activiteit.   

Uiteraard belichten Porteman en Smits-Veldt ook het historische belang van de 

Statenbijbel voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Maar in tegenstelling tot de 

voorgaande literatuurgeschiedenis beperken de auteurs zich hiervoor tot een enkele pagina. 

Een opvallend contrast met Nederlandse literatuur, een geschiedenis waar deze gebeurtenis 

de aanzet levert tot een aparte beschouwing door H. Duits over „Bijbel en literatuur‟
239

 

Uiteraard omvat het hoofdstuk „De religieuze letterkunde‟
240

 meer elementen dan louter deze 

Statenbijbel, maar rekening houdend met de omvang van deze literatuurgeschiedenis krijgt 

het werk maar een matige aandacht. Bovendien maakt Vondel slechts terloops deel uit van het 

betoog. Wél signaleren de literatuurhistorici ook hier hoe Vondel predikant Adriaan Smout 

hekelde.
241

 Porteman en Smits-Veldt vermelden echter niets over de doorwerking van deze 

negatieve reputatie. Vondel lijkt hier, ondanks zijn reputatie als religieuze auteur, voor dit 

specifieke topic een minder dominante positie in te nemen dan in de voorgaande 

literatuurgeschiedenis. Een mogelijke verklaring ligt in de opbouw van Een nieuw vaderland 

voor de muzen. Een meer uitgebreide inhoud vraagt om een gerichte benadering van het 

materiaal. De auteur en diens overlevering komt daarbij veeleer op de daarvoor gereserveerde 

plaatsen aan bod. Vondel treedt dan wel op als een belangrijke nevenfiguur in ettelijke 
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hoofdstukken, veel minder dan in Nederlandse literatuur, een geschiedenis wordt hem hier 

een actieve, centrale rol toegeschreven.  

Nu en dan blijkt uit de uiteenzetting hoe de omvang van het werk de weergave van de 

materie stuurt. In het hoofdstuk „Bloemlezingen‟
242

 vinden we bijvoorbeeld een 

vooruitwijzing naar een later evenement, het Sint-Lucasfeest in 1653
243

, die „Vondels positie 

als gelauwerd poëet‟
244

 dient te bevestigen. In Nederlandse literatuur, een geschiedenis 

fungeert deze historische gebeurtenis voor E.K. Grootes als de aanleiding tot een uitweiding 

over „De ontwikkeling van Vondels dichterschap‟
245

. De lauwerkrans die Vondel ontvangt als 

het „Hooft der Poëten‟, lijkt zijn status voorgoed te consolideren. Klaarblijkelijk laten de 

literatuurhistorici zich in de benadering van het historische feitenmateriaal ook hier sturen 

door de begrenzingen die het volume van het werk aan de onderzoeker oplegt. De auteurs van 

Een nieuw vaderland voor de muzen beschikken nu eenmaal over de mogelijkheid een 

bepaalde gebeurtenis meermaals maar vanuit een andere invalshoek te belichten.
246

 In dit 

hoofdstuk vermelden ze de gedichten die naar aanleiding van het feest gepubliceerd werden 

zijdelings in de uiteenzetting over een algemene trend.
247

 Grootes in Nederlandse literatuur, 

een geschiedenis daarentegen vat op basis van deze gebeurtenissen een betoog over de 

ontwikkeling van Vondels dichterschap aan. Het toont hoe een specifiek moment dan wel een 

gelijkaardige invulling kan krijgen, maar door de auteurs toch op een verschillende manier 

wordt aangewend. 

Deze methodologische aanpak zetten Porteman en Smits-Veldt voort in de vijfde periode die 

de literatuur van circa 1650 tot circa 1670 behandelt. In het hoofdstuk „Netwerken‟
248

 

focussen de auteurs op het gevoel van saamhorigheid dat ontstaat na de Vrede van Munster, 

wat zich onder andere uit in een artistieke samenwerking tussen verschillende disciplines. 

Opnieuw besteden de literatuurhistorici uitgebreid aandacht aan de positie die Vondel voor dit 

tijdsbestek zal innemen. Dat de schilders Vondel eren als „den koning der Poëeten‟
249

 toont in 

ieder geval dat Vondel al in de zeventiende eeuw een hoog maatschappelijke aanzien genoot: 

„Hij was immers dé icoon van het samengaan der kunsten […]‟
250

. Voor Grootes in 
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Nederlandse literatuur, een geschiedenis behelst deze gebeurtenis eveneens een fundamenteel 

aspect van Vondels werk wanneer hij besluit: „[…] wezenlijker is het picturale karakter van 

zijn poëzie.‟
251

. Een gelijkaardige opvatting vinden we terug in Een nieuw vaderland voor de 

muzen als Porteman en Smits-Veldt aangeven: „[…] dat hij als dichter met een schildersoog 

bewust een visuele schrijfstijl hanteerde.‟
252

. Beide literatuurgeschiedenissen karakteriseren 

het dichtwerk van Vondel dus aan de hand van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Ook voor 

de auteurs van Een nieuw vaderland voor de muzen kan een evenement dus fungeren als een 

aanzet tot de studie van een individuele poëtica.  

Verder komt Vondel in een discussie over het toneel eveneens regelmatig zijdelings 

aan bod. Zélfs in een beschouwing over een toneelstuk waarvan het hoge aantal vermeldingen 

in het „Register‟
253

 al het belang voor dit overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur signaleert. „Lucifer kan beschouwd worden als Vondels meesterwerk. Aangrijpend 

is de opklimmende spanning, die opgeroepen wordt door het dilemma van de protagonist.‟
254

 

,noteren Porteman en Smits-Veldt in de uiteenzetting over het karakteristieke van Vondels 

tragedies. De auteurs laten hier dus enigszins een waardeoordeel doorschemeren. Vermits 

Vondel als een belangrijke zeventiende-eeuwse dramaturg wordt beschouwd, levert zijn werk 

vaak stof op ter illustratie van een meer algemene tendens. Zo schetsen Porteman en Smits-

Veldt in „Politieke opiniëring op het Amsterdamse toneel‟
255

 hoe tragedies regelmatig 

politiek-maatschappelijke discussies reflecteerden.
256

 Daarvoor citeren ze een fragment uit het 

„Berecht‟ voor Lucifer om volgende these aan te brengen: „Hij zal daarbij zeker ook aan de 

gebeurtenissen in Engeland hebben gedacht […]‟
257

. De vermelding van een commentaar van 

een tijdgenoot dient dit argument te ondersteunen. 

Een interessante toelichting over dit toneelstuk lezen we verder ook in het hoofdstuk 

„Dichters en actualiteit in het Zuiden‟
258

. Porteman en Smits-Veldt onderzoeken een historisch 

gegeven, het gebruik van pamfletten in de strijd tegen politiek incorrecte praktijken. Ze 

belichten een specifiek voorbeeld dat zich laat lezen als een plagiaat van de Lucifer van 

Vondel. Uit de receptie van dit pamflet menen de literatuurhistorici te kunnen besluiten: „dat 

de Lucifer door de Brusselaar als een politiek samenzweringsdrama werd gelezen, een coup 
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tegen het gezag.‟
259

 Het toont hoe literatuurhistorici zich voor het bepalen van de betekenis 

van een oorspronkelijk werk ook laten leiden door contemporaine reflecties op dit primaire 

materiaal, wat overigens wel tot interessante conclusies kan leiden. 

Indien literatuur ten dele de realiteit reflecteert, dan kan de literatuurhistoricus aan de 

hand van de literaire overlevering het bestaan van specifieke historische praktijken illustreren. 

Zo lijkt tenminste het hoofdstuk „Observatie van de concrete wereld‟
260

 aan te tonen. 

Porteman en Smits-Veldt vatten het betoog aan met de boutade: „Lof op het buitenleven kon 

gemakkelijk aanknopen bij klassieke thematiek.‟
261

 Om deze these te verhelderen, citeren de 

auteurs een fragment uit een niet nader gespecificeerd werk van Vondel. Daarna voegen ze 

opnieuw een algemeen besluit aan het betoog toe.
262

 Ook in Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis dient het literaire werk vaak een meer algemene tendens te verklaren. Het essay 

van De Vries over een gelijkaardig onderwerp vat bijvoorbeeld aan met enkele regels uit een 

gedicht van Vondel in een poging het bestaan van een contextueel gegeven te legitimeren. De 

dichtregels bewijzen voor De Vries de historische praktijk van het residentiele leven buiten.
263

 

De casus verduidelijkt het type literatuur dat zich richt op het beschrijven en loven van deze 

zeventiende-eeuwse buitenplaatsen. In Een nieuw vaderland voor de muzen opteren de 

auteurs dus voor een vergelijkbare aanpak. Porteman en Smits-Veldt voorzien echter een meer 

uitgebreide analyse van het fenomeen en plaatsen het geheel onder de titel „Observatie van de 

concrete wereld‟.
264

 Naast lof belichten ze overigens ook spot. Opnieuw speelt Vondel een 

belangrijke rol in de totstandkoming van dit historische gebruik. Porteman en Smits-Veldt 

concluderen dan ook: „Sindsdien was de markt voor allerlei spottende en relativerende teksten 

[…] aanwijsbaar gegroeid.‟
265

 Vondel lijkt hier met andere woorden de norm waaraan de 

auteurs hun beschouwingen spiegelen. 

Op andere plaatsen geven de auteurs van Een nieuw vaderland voor de muzen de 

informatie omtrent Vondel genuanceerder weer. Waar het historische figuur niet meteen de 

uiteenzetting lijkt te domineren, speelt hij impliciet vaak wel een belangrijke rol. Dit blijkt 

dan veeleer uit de opbouw van het betoog. Een voorbeeld vinden we in het hoofdstuk 
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„Religieuze literatuur‟
266

, een onderdeel van het zesde tijdvak. Porteman en Smits-Veldt 

geven aan dat nagenoeg alle dichters zich in deze periode op de een of andere manier met 

religie hebben ingelaten. Maar de auteurs vatten hun bespiegelingen wel aan met een 

uitgebreide analyse van de stichtelijke werken van Vondel. Dit bewijst dat de 

literatuurhistorici dit religieuze aspect in het oeuvre van de auteur een belangrijke plaats 

toekennen. Het kan eveneens een indicatie zijn van de prominente plaats die Porteman en 

Smits-Veldt voor Vondel reserveren in de bespreking van zeventiende-eeuwse tendensen. Of 

zoals de auteurs deze visie op het dichterschap zelf onder woorden brengen: „[…] hoe nabij de 

dichter het intellectuele leven van zijn tijd volgde en hoezeer hij aan het geloof en de tradities 

waaraan hij zich na zijn bekering tot het katholicisme had gehecht, in het klimaat van de 

nieuwste wijsgerige ontwikkelingen poogde recht te doen.‟
267

. Ook hier keert dus een 

methodologisch principe zoals de auteurs het zelf optekenden in het „Ten geleide‟ terug
268

. In 

de totaliteit van het overzicht blijft Vondel bijgevolg dominant aanwezig, maar dit vertaalt 

zich niet expliciet in de bewoordingen van de auteurs. Veeleer trachten Porteman en Smits-

Veldt hier subtiel het belang van dit religieuze aspect voor het oeuvre van Vondel weer te 

geven.  

Dit onderdeel „Vondel in de schets van een contextueel gegeven‟ bewijst hoe de 

auteurs doelgericht de veelzijdigheid van Vondel aantonen. Porteman en Smits-Veldt nemen 

Vondel immers veelvuldig zijdelings op in hun betoog. Deze voorbeelden bevestigen de 

methodologie die de auteurs formuleren in hun „Ten geleide‟. Daarenboven vertoont deze 

werkwijze opvallende gelijkenissen met het beeld van Vondel dat de verschillende experts 

doorheen de betogen in Nederlandse literatuur, een geschiedenis opbouwen. 

 

3.2.1.2.Vondel in de koppeling aan Hooft: canonvorming 

 

Wanneer literatuurhistorici consequent bepaalde tijdgenoten groeperen, voegen zij 

hiermee mogelijk een bijkomende betekenis aan het geheel toe. In het kapittel „Vondel in 

opsomming‟ behorende tot mijn analyse van Nederlandse literatuur, een geschiedenis heb ik 

al uitvoerig de positie van Vondel ten overstaan van enkele tijdgenoten belicht. Voor deze 

studie van Een nieuw vaderland van de muzen beperk ik mij tot Vondel in de koppeling aan 
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Hooft. Dit betekent echter niet dat andere opsommingen geen belangrijke betekenis kunnen 

dragen. Zo lezen we bijvoorbeeld in het hoofdstuk „Het nieuwe toneel in het Noorden‟: „De 

tijd waarin verschillende toneelopvattingen als gelijkwaardig naast elkaar konden bestaan, 

zoals die van Vondel en Vos, was nu – althans in Amsterdam – voorbij.‟
269

. Deze stelling 

verklaart mogelijk waarom Vondel en Vos vaak in eenzelfde context aan bod komen. Behalve 

enkele overeenkomsten wat de poëtica betreft
270

, levert de zeventiende-eeuwse 

maatschappelijke realiteit hier dus ook het bewijs dat tegengestelde opinies evenzeer naast 

elkaar konden bestaan binnen één specifieke tak van de literatuur.
271

 In het contrast tussen de 

twee dichters tekent zich dus het karakteristieke van hun werk.  

Omdat deze verhoudingen vaak dezelfde trends blootleggen, onderzoek ik de 

koppeling tussen de historische figuren die in deze literatuurgeschiedenis het vaakst aan bod 

komen. In de volgende paragrafen ga ik bijgevolg dieper in op de relatie tussen Vondel en 

Hooft, de implicaties van een opsomming, vormen van canonisering en het terugblikken op 

het verleden. Voor elk onderdeel tracht ik zo veel mogelijk de periodisering van Porteman en 

Smits-Veldt te volgen.  

 

3.2.1.2.1. Vondel en Hooft 

 

In de derde periode
272

 duikt een commentaar op omtrent Vondels poëticale 

opvattingen over het dichterschap in de bespreking van „Heinsius‟ theorieën over dichtkunst 

en toneel‟.
273

 Vondel wordt vermoedelijk vermeld omwille van een gedeelde 

ontwikkelingsgang wat de opvattingen over het doel van het drama betreft. De auteurs 

koppelen hem aan Hooft. In een hoofdstuk over de nieuwe dramaopvattingen van de 

rederijkerskamer De eglantier contrasteren de auteurs Vondel met Hooft inzake het 

vermelden van poëticale kwesties in inleidende beschouwingen. Alweer komt Vondel enkel 

zijdelings aan bod, omdat zijn werk in tegenstelling tot het oeuvre van Hooft vaak wel een 

duidelijke theoretische stellingname in de inleiding bevat. De literatuurhistorici trachten dus 

het werk van Hooft te karakteriseren aan de hand van deze specifieke eigenschap die het werk 

van Vondel kenmerkt. Een gebruik wordt met andere woorden omschreven in de tegenstelling 

tussen twee auteurs. 
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In het hoofdstuk over de Brabantse kamer dat de subtitel „Lyriek: Vondels 

ontwikkeling tot religieus dichter‟
274

 draagt, confronteren de literatuurhistorici Vondel 

opnieuw met Hooft. In de tegenstelling tekent zich steeds duidelijker een beeld af van de 

eigenheid van hun werk. Het gaat deze keer niet om een theoretische standpuntinname maar 

om de directe reflectie van een houding ten opzichte van de wereld in het literaire werk zelf. 

Daarvoor vergelijken Porteman en Smits-Veldt Vondels Hymnus met Geeraerdt van Velsen. 

Hoewel deze werken een thematische verwantschap tonen, beogen de auteurs een ander 

effect: Hooft voorziet een politieke waarschuwing, Vondel vraagt om steun voor de 

behoeftige medemens. 

 Uit het contrast met Hooft moet dus het specifieke van Vondels ontwikkeling als 

poëet blijken.
275

 Al bij de aanvang van dit hoofdstuk signaleren Porteman en Smits-Veldt: 

„Alleen Vondel onderscheidde zich als talentvolle lyricus van middelmatige kamerbroeders 

[…].‟
276

 Begin zeventiende eeuw toont de debuterende Vondel de eerste sporen van zijn 

begaafdheid om zich als kunstenaar steeds opnieuw te vernieuwen, wat de literatuurhistorici 

blijkbaar een voldoende argument vinden om een aparte paragraaf aan hem te wijden. 

In het hoofdstuk „Vondel in het milieu van Hooft‟
277

 dat deel uitmaakt van het vierde 

tijdvak wordt voor het eerst de relatie tussen Vondel en Hooft in een aparte uiteenzetting 

belicht. Porteman en Smits-Veldt bespreken in de eerste plaats het contact tussen Hooft en 

Vondel. Maar ook de band met andere dichters als de Hubert en Mostart komt aan bod. Van 

belang is eveneens de vermelding van de vertaling van het treurspel Troades van Seneca. In 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis haalt Van Strien dit samenwerkingsverband tussen 

onder andere Vondel, Hooft en Reael aan om een essay over „Taalopbouw door dichters‟
278

 

aan te vatten. In Een nieuw vaderland voor de muzen daarentegen, blijven de auteurs veeleer 

aan de oppervlakte. Porteman en Smits-Veldt signaleren enkel kort de „bindende afspraken 

over de regulering van hun verschillend gekleurde taalgebruik‟
279

 naar aanleiding van De 

Amsteldamsche Hecuba maar de verdere uitwerking van dit debat rond taal blijft evenwel 

achterwege. Waar Nederlandse literatuur, een geschiedenis het werken met representatieve 

data ten dele als een „verlies‟ beschouwt
280

, lijkt zich hier in het verschil tussen de twee 

literatuurgeschiedenissen toch ook een voordeel af te tekenen. Wanneer de auteur zich kan 
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toespitsen op één evenement dan komt dit de transparantie duidelijk ten goede. Van Strien 

bespreekt deze discussie omtrent het correcte taalgebruik uitvoerig. Zo benadrukt de 

onderzoeker indirect het historische belang van een werk als De Amsteldamsche Hecuba.
281

 

Porteman en Smits-Veldt daarentegen benaderen het werk veeleer als één van de vele 

voorbeelden die van een zekere samenwerking tussen Vondel en Hooft getuigt. Hierdoor 

lijken ze ten dele aan de uniciteit van het werk voorbij te gaan, ondanks het feit dat de auteurs 

toch over meer ruimte beschikken om de materie verder uit te werken.
282

 Zo leest het hele 

hoofdstuk uiteindelijk meer als een opsomming van literair werk om de ontwikkelingen van 

het dichterschap van zowel Vondel als Hooft te schetsen. Porteman en Smits-Veldt gaan hier 

voorbij aan de mogelijkheid de lezer een diepgaande analyse van noemenswaardige tendensen 

te bieden. 

Hoewel de literatuurhistorici twee aparte subtitels reserveren voor het vervolg van hun 

betoog
283

 kunnen we dit onderdeel als een voortzetting van het onderzoek naar de relatie 

tussen Vondel en Hooft beschouwen. In een schets van literair werk dat maatschappelijk 

engagement toont, bewijzen de auteurs dat Vondel geleidelijk aan ook kritiek uit op de 

samenleving.
284

 Verder signaleren Porteman en Smits-Veldt: „Naar aanleiding van een andere 

rijmbrief aan Hooft, waarschijnlijk uit iets eerdere tijd, is wel gesuggereerd dat Vondel, als 

dichter zelfbewust geworden, in Hooft een echte rivaal was gaan zien.‟
285

. Daarop volgt een 

uiteenzetting over hoe dichters regelmatig inspeelden op actuele kwesties. Literaire wedijver 

leverde daarbij vaak de prikkel tot het schrijven van een antwoord als een reactie op een 

werk.
286

 De overgeleverde briefwisseling tussen Hooft, Huygens en Vondel verklaart 

mogelijk waarom literatuurhistorici deze individuen aan elkaar blijven koppelen in een 

overzicht van de zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur. In de correspondentie tussen 

deze prominente figuren tekent zich een beeld van hun onderlinge verhoudingen af. Dat 

maakt deze literatuur voor literatuurhistorici vandaag nog zeer relevant, waardoor zich 

mogelijk op termijn vaste combinaties van dichters zijn gaan vormen. 
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De auteurs van Een nieuw vaderland voor de muzen laten zich vaak erg voorzichtig uit 

over de zeventiende-eeuwse fenomenen die ze belichten. Zo noteren Porteman en Smits-Veldt 

aan het begin van het hoofdstuk „Kwesties van smaak‟
287

 over deze briefwisselingen: „[…] 

binnen de sociale elite van de Republiek moeten deze activiteiten het gevoel van onderlinge 

saamhorigheid hebben bevestigd.‟
288

. Hoewel ze de these ondersteunen met een verwijzing 

naar het werk van Brandt blijft het een veronderstelling.
289

  

In ieder geval schetsen de auteurs hier opnieuw een beeld van Vondel in het contrast 

met steeds dezelfde tijdgenoten. Waar ze in de voorgaande kapittels veeleer poëticale 

standpunten behandelen, bespreken Porteman en Smits-Veldt hier de literaire 

smaakverschillen. De literatuurhistorici tonen aan hoe Vondel zichzelf isoleert van 

tijdgenoten door een specifieke positie in te nemen: „Dat wil zeggen: hij [Vondel]
290

 zocht 

soms fouten waar ze niet waren […] Zijn openlijke verdediging van de moederkerk en haar 

geloofspunten vervreemdde hem nog meer van Hooft en Huygens.‟
291

. In se besteden 

Porteman en Smits-Veldt vooral aandacht aan Huygens, Hooft en Tesselschade Roemers. Het 

beeld van Vondel toont zich in de tegengestelde visies die de auteurs uitwerken in de 

bespreking. Wat hen eveneens bindt is de contemporaine receptie van hun status „als 

eerbiedwaardige gecanoniseerden‟
292

, zoals een historische bron die Porteman en Smits-Veldt 

aanhalen
293

, lijkt te bevestigen. Daarenboven versterkt een gedeelde status mogelijk het 

verband dat literatuurhistorici tussen deze auteurs blijven leggen. 

 

3.2.1.2.2. De implicaties van een opsomming en canonvorming  

 

Het debat over de zeventiende-eeuwse na te volgen norm neemt een aanzienlijk deel 

van de uiteenzetting over de literatuur van circa 1620 tot circa 1650 in beslag. In hun 

„Vooraf‟
294

 vatten Porteman en Smits-Veldt het desbetreffende tijdvak beknopt samen. Als 

voornaamste thematische pijlers onderscheiden de auteurs de regionale verbreding van de 

literatuurbeoefening en een toenemende functionele diversiteit wat de normen, functies en te 

prefereren stijl van het dichterschap betreft. Dit maakt een discussie over smaak voor deze 
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periode relevant. Verder komt ook de groeiende literatuurmarkt aan bod: „Dat
295

 heeft 

ongetwijfeld de canonisering van de „groten‟ bevorderd.‟
296

. Porteman en Smits-Veldt lichten 

deze „groten‟ nog niet nader toe. Vermoedelijk doelen ze hier op individuen als Heinsius, 

Spiegel, Huygens, Bredero Cats, Hooft en Vondel. Deze namen komen herhaaldelijk voor in 

het „Vooraf‟. De auteurs bespreken de tijdgenoten vaak in een onderlinge samenhang. De 

implicaties die deze opsommingen teweegbrengen, komen verder in dit betoog nog aan bod. 

Porteman en Smits-Veldt constateren voor deze periode dus „een beeld […] van een 

Nederlandse literatuur vol variatie en abundantie.‟
297

. Bij wijze van originele aanhef nemen ze 

een citaat van Vondel op: „O gouden lettereeuw! O wyse Lent!‟
298

 De auteurs geven aan dat 

deze korte zinsnede voorzichtig dient te worden geïnterpreteerd en niet al te eenvoudig mag 

worden beschouwd als een visie op de historische realiteit door een zeventiende-eeuws 

individu. Toch lijkt het louter opnemen van het citaat te suggereren dat ze een zeker belang 

toekennen aan een fragment uit een zeventiende-eeuws werk dat mogelijk enig bewustzijn 

omtrent de toenmalige literatuur toont. Als potentiële zelfbewuste en authentieke visie op de 

perceptie van deze historische realiteit wordt het citaat opgenomen ter illustratie van de 

heersende opvatting over de rijkdom van de zeventiende-eeuwse literatuur. Dat het hier 

uitgerekend een getuigenis van Vondel betreft, lijkt dan ook niet toevallig. De auteurs maken 

overigens al enige toespelingen op de status die Vondel zal weten te bereiken. De reputatie 

van Vondel wordt in de loop van de uiteenzetting dan ook nog verder uitgewerkt. 

 Porteman en Smits-Veldt vangen het hoofdstuk „De Hollandse literaire elite‟
299

 dat 

deel uitmaakt van de vierde periode aan met een eigen these over de canonvorming, wat 

meteen de toon zet voor het verdere verloop van het betoog: „Algauw moet zich in de 

perceptie van menig poëzieliefhebber een – sterk in de klassieken gewortelde – canon zijn 

gaan vormen, vertegenwoordigd door Heinsius, Cats, Hooft, Vondel en Huygens.‟
300

 Een 

veronderstelling die de auteurs trachten te staven op basis van het referentiekader dat een 

prominente zeventiende-eeuwse tijdgenoot toen ook al hanteerde. Porteman en Smits-Veldt 

verwijzen hier naar Jan Harmens Krul, omstreeks 1627 leidend dichter van de Amsterdamse 

kamer De Eglentier. In een opsomming volgt een omschrijving van het karakteristieke dat 

Krul aan deze dichters koppelt. De auteurs laten de feitelijkheid van hun claim in het midden 
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en richten zich op de zeventiende-eeuwse receptie van de toenmalige overlevering. Zo noteren 

de literatuurhistorici: „Vondel, Hooft en Huygens erkenden elkaar als dichters die met groot 

dichtkunstig vermogen de bijzondere uitdrukkingsmiddelen van de moedertaal 

exploreerden.‟.
301

. 

Deze neiging tot het groeperen van auteurs komt wel vaker voor. Ook in Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis manifesteert zich eenzelfde tendens. In de tegenstelling of de 

gelijkenis met de ander toont zich de eigenheid van het werk. Poëticale standpunten vallen 

mogelijk beter te beoordelen vanuit de confrontatie met een al dan niet tegenstrijdige opinie. 

Bovendien stuurt de koppeling van individuen de interpretatie van het geheel. Dit kan 

impliciet het beeld dat de lezer zich vormt beïnvloeden. In dit geval belichten de auteurs de 

groep in de negentiende eeuw omschreven als de „Muiderkring‟.
302

 Het gezelschap kenmerkt 

zich door de impuls tot zelfprofilering die de leden onderling als een noodzaak lijken te 

ervaren. Porteman en Smits-Veldt maken een belangrijk statement over deze tendens. Het 

oordeel van de hedendaagse onderzoeker op basis van hetzelfde feitenmateriaal
303

 verschilt 

van de receptie van het werk door contemporaine lezers.
 304

  Literatuurhistorici beschikken nu 

immers over de briefwisseling van deze auteurs. Voor een blik op de toenmalige onderlinge 

verhoudingen steunen Porteman en Smits-Veldt dus op deze „epistolaire kunststukken‟.
305

 De 

lezer dient dit als een meerwaarde te beschouwen, zo geven de auteurs tenminste zélf expliciet 

aan.
306

  

Voor het vierde tijdvak kunnen we met andere woorden concluderen dat Vondel het 

overzicht steeds meer gaat domineren. Een oorzaak hiervan lezen we letterlijk al aan het begin 

van de inleiding: „Het was Vondel die in deze periode de literaire markt ging beheersen 

[…]‟
307

. Dit verklaart mogelijk ook het relatief hoge aantal zinspelingen op Vondel in de 

voorgaande hoofdstukken.   

 

3.2.1.2.3. Vormen van canonisering: bloemlezingen en verzamelde werken 

 

Het canoniseringproces neemt gedurende de zeventiende eeuw verschillende vormen 

aan. Porteman en Smits-Veldt vatten het betoog over de vijfde periode aan met een analyse 

                                                 
301

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.352. 
302

 Idem, p.354 en p.369-370. Het gaat hier veelal om bijeenkomsten die Hooft organiseerde en minder om een 

hechte vriendengroep zoals de naam lijkt te suggereren, aldus de auteurs.  
303

 De literatuurhistorici doelen hier op het literaire werk van de auteur met daar een poëticaal statement aan 

toegevoegd. 
304

 Los van de afstand tussen het heden en de zeventiende-eeuwse realiteit uiteraard. 
305

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.354. 
306

 En ook de woordkeuze is in dit geval sprekend. 
307

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.352. 
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over de vorming van een canon. De auteurs bestuderen met andere woorden het 

contemporaine „besef van een dichterscanon‟
308

. Daarvoor verwijzen ze kort naar het 

verschijnsel van de schrijversbiografie. In het bijzonder vermelden de literatuurhistorici het 

ontstaan van het genre met Geeraardt Brandt‟s Levens van zowel Hooft als Vondel. Ook in 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis markeert Brandt de overgang naar een nieuw type 

literatuur dat het debat omtrent de canon zal sturen. „Met de verering van Hooft en Vondel 

begint de canonvorming‟
309

, aldus Schenkeveld – van der Dussen in haar essay over „Het 

begin van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving‟
310

 Beide literatuurgeschiedenissen 

erkennen het belang van de historicus Brandt voor de aanvang van een eerste geschiedenis 

van de Nederlandse literatuur. Deze vorm van geschiedbeoefening lijkt onlosmakelijk 

verbonden met de inname van een standpunt tegenover de na te streven norm. Dit verklaart 

ten dele de toespeling op de canonvorming. Maar de aanpak van Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis verschilt toch enigszins van de werkwijze waarvoor Porteman en Smits-Veldt 

opteren. De auteurs van Een nieuw vaderland voor de muzen kiezen dan ook voor een 

breedvoerige analyse van vormen van canonisering en reserveren een beschouwing over de 

schrijversbiografie voor een latere periode
311

 De chronologie lijkt zo de transparantie van het 

betoog enigszins te hinderen. Bepaalde tendensen vallen immers niet toe te schrijven aan een 

specifieke tijdruimte. De lezer krijgt een verwijzing aangereikt omdat de auteurs van Een 

nieuw vaderland voor de muzen de vooraf geformuleerde structurerende principes wensen na 

te volgen. Dit betekent echter niet dat de lezer daarop meteen zal doorbladeren naar het 

desbetreffende hoofdstuk, waardoor het overzicht op de evolutie toch enigszins verloren gaat. 

In ieder geval stellen Porteman en Smits-Veldt de these centraal dat dit besef van een 

dichterscanon al voor 1650 ontstond. In een poging deze stelling te beargumenteren, voegen 

Porteman en Smits-Veldt een uitweiding over bloemlezingen en verzamelde werken aan het 

betoog toe. Een belangrijke opmerking vinden we ten slotte aan het einde van de inleiding op 

dit hoofdstuk: „Het was een canon die een vaste kern zou behouden, terwijl hij in de marges 

vatbaar was voor veranderingen en verschuivingen.‟
312

. Daarbij hoort Vondel dus duidelijk tot 

de kern.
313

  

                                                 
308

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.510. 
309

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.299. 
310

 Idem, p.298. 
311

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.510. Zoals ze zelf op pagina 510 aangeven komt de schrijversbiografie 

op pagina  766 in het hoofdstuk „Terugblikken en voortbouwen‟ aan bod. 
312

  Idem, p.511. 
313

 Idem, p.510. Vondel wordt vernoemd naast andere gevestigde auteurs als Hooft, Huygens, Westerbaen en 

Cats. Ook op andere plaatsen maken de literatuurhistorici toespelingen op het canon zoals deze zich geleidelijk 

aan manifesteerde. Op pagina 609 lezen we bijvoorbeeld in een uiteenzetting over een hofdicht van Westerbaen: 
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Een eerste vorm van canonisering openbaart zich voor de auteurs dus in de 

bloemlezingen. Als een  belangrijke maatstaf voor een zeventiende-eeuwse bloemlezer in het 

samenstellen van een bundel onderscheiden Porteman en Smits-Veldt de erkende reputatie 

van onbekende dichters enerzijds en een latere voorkeur voor ongedrukt werk van bekende 

dichters anderzijds. Deze hypothese veronderstelt dus een zekere evolutie. De auteurs wijzen 

op het belang van het titelblad voor een correcte inschatting van de reputatie van een 

dichter
314

 De casussen lijken de faam van Vondel te confirmeren.  

Tenslotte bespreken Porteman en Smits-Veldt in een apart hoofdstuk onder „Vormen 

van canonisering‟
315

 ook nog de verzamelde werken. Voor literatuurhistorici leveren de 

drempeldichten „waarin wederzijdse lofuitingen de onderlinge erkenning van gecanoniseerden 

benadrukten‟
316

 een belangrijke meerwaarde aan deze verzamelde werken. Porteman en 

Smits-Veldt verwoorden in tegenstelling tot de auteurs van Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis
317

 de implicaties van een opsomming: „Ook rijtjes bevorderden verdere 

canonisering.‟
318

 Deze kennen met andere woorden een historisch fundament, zoals de talrijke 

voorbeelden die Porteman en Smits-Veldt aanreiken illustreren. De these bewijst dat de 

literatuurhistorici zich bewust zijn van het effect van de opname van een individu in een reeks 

tijdgenoten. Het kan de onderzoeker een instrument opleveren om bijkomende 

betekenisnuances aan een hedendaagse interpretatie van de feiten toe te voegen, zoals ook 

„Vondel in opsomming‟ in bewijst.
319

  

In zowel Nederlandse literatuur, een geschiedenis als Een nieuw vaderland voor de 

muzen treedt Vondel als een centraal figuur in de canonvorming naar voor. Beide 

overzichtswerken besteden ruimschoots de aandacht aan de historische fundamenten van dit 

proces. Maar uit het betoog blijkt steevast ook de doorwerking van Vondels reputatie. Zo 

                                                                                                                                                         
„Aan het eind liet Westerbaen zich met nadruk zien als een man die niet alleen zijn klassieken kende, maar ook 

op de hoogte was van eigentijdse Franse en Nederlandse literatuur. Daarmee droeg ook hij bij aan de 

Nederlandse literaire canon […] aan de top figureerden weer Huygens, Hooft, Cats en Vondel […].‟. Of zeer 

terloops in een uiteenzetting over spot en zelfreflectie bij van Focquenbroch signaleren de auteurs: „[…] werd hij 

in 1696 door de Amsterdamse toneelschrijver en Vondelbewonderaar Abraham Bogaert gecanoniseerd als auteur 

die een plaats verdiende naast Hooft, Westerbaen, Brandt, Vos, Cats, De Decker, „ja zelfs‟ Vondel.‟. Een nieuw 

vaderland voor de muzen, p.626. Verder lezen we ook nog in het hoofdstuk over „Michiel de Swaen als 

toneeldichter‟: „De dichter probeerde de Franse smaken en opvattingen te assimileren binnen de eigen literaire 

cultuur en tradities: die van de kamers en die van het Noorden, met name de gecanoniseerde auteurs Vondel en 

Cats.‟. Een nieuw vaderland voor de muzen, p.748. 

 
314

 De samensteller voegde immers vaak aanprijzingen aan de weergave van de opgenomen auteurs en werken 

toe en illustreren dit met enkele voorbeelden. 
315

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.510. 
316

 Idem, p.520. 
317

 De auteurs leveren deze commentaar dan wel indirect in een visie op de historische praktijk. 
318

 Een nieuw vaderland voor de muzen,  p.520. 
319

 Voor meer informatie, zie 2.3.1.2.. 
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lijken literatuurhistorici de positie van Vondel te bestendigen door het individu herhaaldelijk 

te koppelen aan bepaalde prominente tijdgenoten. De hedendaagse weergave van het 

feitenmateriaal stuurt dus klaarblijkelijk de visie op het historische figuur dat de lezer zich via 

de lectuur vormt.  

 

3.2.1.2.4. Terugblikken en voortbouwen 

 

Vondel overlijdt in 1679. Het hoofdstuk „De literatuur van circa 1670 tot circa 

1700‟
320

 omsluit dus voornamelijk een tijdvak voorbij de levensloop van dit historische 

figuur. Voor deze periode lijkt dan ook vooral de doorwerking van de reputatie van Vondel en 

andere prominenten een belangrijke rol te spelen: „Epigonisme en academisme voeren de 

boventoon. De groten en vooral de bewonderde Vondel zijn dood. Er zijn alleen maar „zonen‟ 

[…]‟
321

. Porteman en Smits-Veldt contrasteren deze presuppositie met een analyse van de 

eigenlijke literaire overlevering die veel rijker blijkt dan „het beeld dat het collectief geheugen 

bewaart van de Nederlandse literatuur uit de laatste decennia van de zeventiende eeuw 

[…]‟
322

. De literatuurhistorici belichten verder kort de verhouding van Vondel ten overstaan 

van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Voornamelijk de kritiek die het Nil uit op 

het werk van Vondel en de tegenreacties komen aan bod. 

In „Terugblikken en voortbouwen‟
323

 hernemen de auteurs het debat over het 

zeventiende-eeuwse besef van een eigen literatuurgeschiedenis. De geschiedenis vraagt om 

een interpretatie van de feiten. Daarbij neemt de literatuurhistoricus automatisch een eigen 

positie in ten opzichte van het verleden. Indien we de literatuur als het historische object 

beschouwen, dan beantwoordt de daaruit voortvloeiende literatuurgeschiedenis aan een 

houding van een auteur jegens het feitenmateriaal. De onderzoeker kan dit gegeven ook tot 

het object van de studie maken. De literatuurhistoricus tracht dan de, in dit geval zeventiende-

eeuwse, attitude ten opzichte van het literaire verleden te interpreteren op basis van 

contemporaine getuigenissen en de literaire overlevering zelf. Porteman en Smits-Veldt 

voorzien dus een apart hoofdstuk over dit „besef van een eigen literatuurgeschiedenis die door 

                                                 
320

 Een nieuw vaderland voor de muzen,  p.689. 
321

 Idem, p.690. De zinsnede „De groten en vooral de bewonderde Vondel zijn dood.‟ getuigt overigens van een 

doordachte ordening van de woorden in het toekennen van betekenis aan het geheel. Vondel behoort tot de 

„groten‟. Maar de zin suggereert eveneens dat hij méér betekent heeft voor de geschiedenis van de Nederlandse 

literatuur. Wat zich manifesteert in de duurzame aard van de reputatie die hij heeft weten te consolideren. 

Vondel komt dan ook herhaaldelijk aan bod in dit hoofdstuk. 
322

 Idem. 
323

 Idem, p.757. 
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Hooft en Vondel tot eigenlijk niet te overtreffen hoogten was geklommen […]‟
324

. Deze 

vaststelling koppelen de literatuurhistorici aan een interpretatie: „De bewondering voor Hooft 

en Vondel kreeg de vorm van een heldenverering, die veel te maken had met de behoefte om 

de Nederlandse literaire erfenis te consolideren tegenover de oprukkende verfransing van de 

cultuur.‟
325

 Daarbij erkennen Porteman en Smits-Veldt het belang van de literaire biografie in 

de totstandkoming van de reputatie die we ten dele vandaag nog aan Vondel toeschrijven. Het 

werk van Brandt voorziet de auteurs van een aanzienlijk deel van de gegevens omtrent het 

poëticale standpunt van Vondel. Bovendien gebruiken Porteman en Smits-Veldt de informatie 

uit deze bron ter ondersteuning van eigen thesen.
326

 In het nalatenschap van Vondel ligt voor 

menig literatuurgeschiedschrijver blijkbaar een referentiekader voor de benadering van de 

Nederlandse literatuurgeschiedenis meer algemeen.  

In „Omzien in bewondering‟
327

 expliciteren Porteman en Smits-Veldt nogmaals het 

aandeel van Brandt in het canoniseringproces van talrijke „voorname‟ auteurs, waaronder 

Vondel: „Zulke levensbeschrijvingen
328

 waren altijd exemplarisch en moesten functioneren 

als een richtsnoer voor de volgende generaties. […]‟
329

. Enkele pagina‟s verder vervolgen de 

auteurs: „Na zijn Gebroeders had Vondel, zo zei Brandt, […] de hoogste top van de Parnassus 

bereikt. Vondel had zelf deze moeizame weg aan aankomende dichters aanbevolen in zijn 

Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.‟
330

 Deze passage gelijkt sterk op het slotfragment 

van het betoog van Grootes in Nederlandse literatuur, een geschiedenis: „Vondel zelf is van 

de Nederlandse dichters degene die binnen deze – uiteraard tijdgebonden – klassieke normen 

het hoogste bereikt heeft.‟
331

 Voor dit oordeel baseert Grootes zich voornamelijk op het 

prozaschrift Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Daarmee opteert de 

literatuurhistoricus in de eerste plaats voor een studie van het primaire bronnenmateriaal, een 

poëticale tekst en dus niet op de receptie van het werk door zeventiende-eeuwse tijdgenoten 

van Vondel. In de literatuurlijst die volgt op dit betoog vinden we in ieder geval geen directe 
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 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.757. Dit bewustzijn kwam tot stand dankzij onder andere het werk van 

de historicus Geeraardt Brandt. 
325

 Idem, p.758. Voor meer informatie over Vondel en Hooft zie 3.2.2.1.. 
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 Een nieuw vaderland voor de muzen,  p 762: „Dat Vondel Spiegel niet alleen als grondlegger van de 

Nederlandse literatuur, maar ook als dichter van actuele waarde bewonderde, blijkt uit de biografie van Brandt.‟ 

Op pagina 770 lezen we verder ook: „Brandts biografie van hem bleef zo de bron bij uitstek voor de kennis over 

Vondels leven en voor het latere literaire oordeel over de dichter.‟. 
327

 Idem, p.766. 
328

 De auteurs verwijzen hier dus naar werk zoals de dichtersbiografieën van Brandt bijvoorbeeld met onder meer 

de Levens van Vondel en Hooft of ook Het leven van Antonides door diens vader van der Goes. Op het 

dichtersleven volgde overigens meestal een editie van het werk zelf wat de canonisering verder in de hand 

werkte. 
329

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.766. 
330

 Idem, p.770. 
331

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.264. 
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verwijzing naar het werk van Brandt. Grootes baseert zich voor het drama voornamelijk op 

een overzicht door W.A.P. Smit
332

 Voor een duiding van de poëtica lijken deze twee 

literatuurgeschiedenissen hoe dan ook het belang van Brandt te erkennen. In de uiteenzetting 

over deze twee vormen van canonisering belichten Porteman en Smits-Veldt dus de 

historische fundamenten van een hedendaagse visie op de „groten‟ van de Nederlandse 

literatuur.  

 

3.2.1.3.Vondel als het topic van de uiteenzetting 

 

3.2.1.3.1. De Brabantse kamer 

 

 Wanneer we de „Inhoud‟ van Een nieuw vaderland voor de muzen raadplegen, vinden 

we pas vanaf het derde tijdvak
333

 een expliciete verwijzing naar een paragraaf waar Vondel 

het uitgangspunt van de discussie vormt. De literatuurhistorici besteden een apart hoofdstuk 

aan de lyriek van de Brabantse kamer met het topic „Vondels ontwikkeling tot religieus 

dichter‟
334

. Daarnaast belichten de auteurs in dit hoofdstuk ook het Brabants drama en de 

bijbels-religieuze inspiratie in het toneel. Porteman en Smits-Veldt incorporeren een korte 

beschouwing over de debuterende Vondel. Het lijkt of de auteurs Vondel voornamelijk in het 

betoog over rederijkerskamer Het Wit Lavendel als opvolger van De Eglentier opnemen om 

opnieuw het belang van de dichter voor de toekomst van de Nederlandse literatuur te 

signaleren: „Toen hij later als een alom bewonderd en geleerd auteur op het vlak van 

poëtische verbeelding en verstechnische spankracht niets meer hoefde te leren, zou hij zich 

steeds blijven aanpassen aan de nieuwste inzichten over de ideale tragedie.‟
335

 Een aanzet 

voor deze korte schets levert een contextueel gebeuren: begin zeventiende eeuw worden voor 

het eerst toneelvoorstellingen binnenskamers, tegen betaling georganiseerd.  

Als voorbeelden van religieus geïnspireerd toneel vermelden Porteman en Smits-Veldt 

Vondels debuut Pascha en Hierusalem verwoest. In de uiteenzetting over de dichtkunst 

trachten de auteurs een beeld van Vondels ontwikkelingsgang te schetsen en vermelden 

daarom kort zijn evolutie binnen het Brabantse milieu. Vondel debuteert als dichter met een 

traditioneel drempeldicht en richt zich eerst op de amoureuze dichtbundels. Logisch, aldus 

Porteman en Smits-Veldt, rekening houdend met de traditie van waaruit Vondel werkt. 

Daarna profileert Vondel zichzelf als een belerend, religieus dichter hoewel hij eveneens aan 
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 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.265.  
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 De literatuur van circa 1600 tot circa 1620. 
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 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.233. 
335

 Idem, p.230. 
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populaire emblematabundels werkt. Maar uiteindelijk blijkt het aandeel dat Porteman en 

Smits-Veldt aan Vondel besteden ook voor de derde periode niet noemenswaardig. Voor het 

tijdsbestek van circa 1600 tot circa 1620 kunnen we dan ook besluiten dat Vondel 

voornamelijk aan bod komt in de vooruitwijzing naar te verwachten evoluties die de 

Nederlandse literatuur zal doormaken, ook in de paragrafen die Vondel expliciet tot 

onderwerp nemen.   

 

3.2.1.3.2. Literatuur in Amsterdam 

 

Porteman en Smits-Veldt stellen vast dat twee genres, het drama en de dichtkunst, de 

Amsterdamse literatuur gedurende de vierde periode van circa 1620 tot circa 1650 domineren. 

De auteurs beschouwen Vondel als een prominent beoefenaar van beide literatuurtypes. Het 

succes dat hij al in de zeventiende eeuw weet te vergaren, kent een reflectie in de status die 

literatuurhistorici Vondel in hedendaagse beschouwingen nog toeschrijven. Net als in 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis blijkt Vondel zich opnieuw te lenen tot bruikbaar 

voorbeeld ter verheldering van een meer algemeen zeventiende-eeuws fenomeen. Deze 

methode
336

 geldt dus ook voor de hoofdstukken die Vondel tot onderwerp nemen. Aangezien 

Porteman en Smits-Veldt in Een nieuw vaderland voor de muzen over meer ruimte 

beschikken om een dergelijke these uit te werken, wordt dit idee weerspiegeld in de 

samenstelling van de inhoudstafel. De auteurs voorzien immers twee aparte subtitels voor de 

eigenlijke analyse van deze genres: „De tragedies van Vondel‟ en „Vondel als lyrisch dichter‟. 

Een benadering die rekening lijkt te houden met het initiële chronologische opzet, dan wel via 

genregebonden beschouwingen. Deze structuur met een onderverdeling per literatuurtype 

illustreert ook veel duidelijker de veelzijdigheid van het individu. Een belangrijke pijler die 

ook al in de studie van Nederlandse literatuur, een geschiedenis aan bod kwam.
337

  

In „De tragedies van Vondel‟ behandelen Porteman en Smits-Veldt dus het eerste 

genre, het treurspel. Net als in Nederlandse literatuur, een geschiedenis speelt ook hier het 

bekende drama van Vondel, Gysbreght van Aemstel, een rol in de kenschets van de 

voornaamste dramaontwikkelingen. Porteman en Smits-Veldt geven als een mogelijke reden 

hiervoor: „Het had alles in zich om vele generaties Amsterdammers te boeien […] Het zou het 

meest prestigieuze Nederlandse toneelstuk worden.‟.
338

. De erkenning van het belang van dit 

stuk vertrekt vanuit een hedendaagse visie op de feiten. De literatuurhistorici bestuderen de 
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 Waarbij de auteurs met andere woorden een gebruik verduidelijken aan de hand van Vondel. 
337 Voor meer informatie zie ook deel I, 3.1.2..   
338

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.380. 
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Gysbreght in de eerste plaats wel binnen de historische ontstaanscontext. Het treurspel wordt 

belicht in de verhouding tot een stuk van Hooft, Geeraerdt van Velsen, om aan te tonen dat 

het werk voortkwam uit een traditie, getuige het thematische verwantschap. Het maakt tevens 

de koppeling tussen Hooft en Vondel die herhaaldelijk terugkeert doorheen deze geschiedenis 

van de Nederlandse literatuur meer aannemelijk.
339

 Porteman en Smits-Veldt onthouden zich 

niet van een gekleurde visie op het stuk: „Vondel gaf met dit treurspel een prachtig voorbeeld 

van creatieve, „kerstenende‟ imitatio. Hij maakte een hoofdpersoon die nog steeds intrigeert. 

‟
340

. De auteurs maken dus een toespeling op het meesterschap van Vondel. Daarbij kennen de 

literatuurhistorici het drama met andere woorden een universele, haast transcendente waarde 

toe.
341

 Porteman en Smits-Veldt baseren zich voor de ondersteuning van hun betoog op 

zeventiende-eeuws bronnenmateriaal, zoals gravures
342

, een tekening van Rembrandt
343

 of 

Vondels eigen regieaanwijzingen. Net als in Nederlandse literatuur, een geschiedenis 

benadrukken de literatuurhistorici de naar eigen dunken meest gedenkwaardige dramatische 

werken zoals Gebroeders, de Jozef-drama‟s en Maria Stuart. Een tumultueuze 

opvoeringgeschiedenis, een inhoud die een kentering in de opvattingen van de dramaturg 

signaleert, schijnen voorname aspecten die de klemtonen die Porteman en Smits-Veldt leggen 

bepalen. Ondanks het verschil in omvang tussen de twee literatuurgeschiedenissen keren 

ogenschijnlijk dezelfde accenten terug. Een nieuw vaderland voor de muzen levert een iets 

meer gestructureerd overzicht, al vinden we ook in de beschouwing door Grootes een essay 

dat specifiek Vondels ontwikkelingsgang in de chronologische opeenvolging van het werk 

behandelt.   

In „Vondel als lyrisch dichter‟
344

 nemen de literatuurhistorici ten slotte het genre van 

de dichtkunst onder de loep. Succes veroorzaakt dikwijls enige rivaliteit. Vondel toont zich, 

zo schrijven Porteman en Smits-Veldt: „als literair meester in een heel scala van lyrische 

genres, soms als een echte Amsterdamse dichter, soms als het nationale geweten.‟
345

. Daarom 

voorzien de auteurs ook een uitweiding over „Wedijver met Vondel‟
346

 en „Dichters in de 
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 Voor meer informatie zie ook 3.2.2.2 „Vondel en Hooft‟. 
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 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.381. 
341 Idem, p.387. Hoewel de auteurs ook het zeventiende-eeuwse belang signaleren in een vergelijking met andere 

contemporain drama dat een gelijkaardige bijval kende, zoals het stuk Aran en Titus van Jan Vos.   
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 Idem, p.376. 
343

 Idem, p.382. 
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 Idem, p.396. 
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 Idem, p.392. 
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 Idem, p.403 en p.405. Onder de voornaamste concurrenten rekenen Porteman en Smits-Veldt Reyer Anslo, 

Geeraardt Brandt en Jan Vos. De auteurs signaleren echter evenzeer hun verwantschap in bijvoorbeeld het 

dienen van de gevestigde orde en hun pleidooi voor de vrede.   
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oppositie‟
347

. Wat volgt is een overzicht van het specifieke van Vondels poëzie met aandacht 

voor al deze facetten. Maar ook de invloedrijke proza-inleiding Aenleidinge ter Nederduitsche 

dichtkunste van de bundel Poëzy komt aan bod. Daarover noteren de auteurs: „Impliciet was 

Vondels boodschap: zo heb ik het gedaan, spiegelt gij u nu aan mij en mijn poëzie! Dat was 

inmiddels al gebeurd.‟
348

. Uit deze wending spreekt een zekere erkenning van de status die 

Vondel toen al had bereikt en die de literatuurhistorici in het overzicht van deze periode 

trachten aan te tonen. Als zelfbewuste poëticale beschouwing is dit werk van Vondel een 

dankbare bron voor een overzicht van de literaire overlevering, waardoor de Aenleidinge in 

beide literatuurgeschiedenissen meermaals aan bod komt.
349

  

 

3.2.1.3.3. De Amsterdamse schouwburg 

 

De auteurs van Nederlandse literatuur, een geschiedenis lijken vaker speculatieve 

beschouwingen in het betoog op te nemen.
350

 Een nieuw vaderland voor de muzen beperkt 

zich meer tot feiten. Het overzichtswerk van Porteman en Smits-Veldt bevat meermaals een al 

dan niet indirecte verklaring voor de accenten die de onderzoekers leggen. Een aanhef als: 

„De productiefste toneelschrijver bleef Vondel,[…]‟
351

 bijvoorbeeld verduidelijkt enigszins de 

klemtoon die de literatuurhistorici leggen op het toneelwerk. Een soortgelijke explicitering 

ontbreekt in Nederlandse literatuur, een geschiedenis in het essay over een gelijkaardig topic. 

Evenzeer mist deze literatuurgeschiedenis een verklaring voor het overwicht van de 

toneelstukken Lucifer en Gysbreght van Aemstel.
352

  

Porteman en Smits-Veldt besteden twee hoofdstukken aan een uiteenzetting over de 

ontwikkelingen op het gebied van Vondels treurspelen: „Vondel tragicus en de autoriteit van 

Aristoteles‟
353

 en „Poëtica en thematiek in Vondels tragedies vanaf Salomon (1650)‟
354

. De 

auteurs voorzien dus een uitweiding over de poëticale opvattingen die Vondel doorheen de 

tijd zal verdedigen met daarbij aandacht voor evoluties. Daarin verschilt het betoog niet zo 

sterk van het essay door Grootes in Nederlandse literatuur, een geschiedenis.  

                                                 
347

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.408. Een stuk dat handelt over de beledigingen „ad personam‟ door 

leidende dichters. 
348

 Idem, p.402. 
349

 De prozatekst komt respectievelijk zes keer aan bod in Een nieuw vaderland voor de muzen en twee keer in 

Nederlandse literatuur, een geschiedenis. 
350

 Nederlandse literatuur, een geschiedenis, p.230. Zoals bijvoorbeeld Lia Van Gemert, die de betekenis van de 

culturele erfenis van Vondel voor een hedendaags publiek in vraag stelt naar aanleiding van „De opening van de 

Amsterdamse Schouwburg‟ met het stuk Gysbreght van Aemstel. 
351

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.527. 
352 Voor meer informatie over de implicaties van een focus op Lucifer en Gysbreght van Aemstel in Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis zie ook II, 3.3.. 
353

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.530. 
354

 Idem, p.532. 
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Porteman en Smits-Veldt trachten dus aan de hand van een opsomming van het 

voornaamste toneelwerk de globale eigenschappen van het werk te duiden. Zo lezen we een 

tussentijdse veralgemening als: „Vondels protagonisten zijn verantwoordelijk voor hun daden, 

omdat hun beslissingen zijn genomen uit vrije wil.‟
355

 of  „Kernthema in Vondels werk is de 

verhouding tussen God en de mens […]‟
356

. Enkele regels verder noteren de auteurs: „Schuld 

en schuldbesef over eigen beslissingen speelden ook een zeer belangrijke rol in andere 

Vondel-drama‟s‟
357

. Daarop volgt dan een specificatie van het daaraan gerelateerde 

toneelwerk. De literatuurhistorici voorzien een uitgebreide commentaar op de stukken. Meer 

dan Nederlandse literatuur, een geschiedenis leveren ze hier een gedetailleerde analyse van 

het individuele drama. 

Porteman en Smits-Veldt schuwen daarenboven een koppeling met de persoonlijke 

levensloop van Vondel niet: „Vondel voelde zich, gezien zijn eigen biografie, ongetwijfeld 

extra betrokken bij deze uitbeeldingen van schuldig vaderschap.‟
358

 Daarnaast voorzien ze 

bijvoorbeeld ook een studie van de vrouwenrollen.
359

 De auteurs voegen dus een uiteenzetting 

over de positie van de vrouw in het werk aan het betoog toe. Daarvoor trachten ze zich zo veel 

mogelijk te baseren op de zeventiende-eeuwse bronnen. 

Dit overzicht aan de hand van de hoofdstukken „Vondel in de marges‟, „Vondel in de 

koppeling aan Hooft: canonvorming‟ en „Vondel als het topic van de uiteenzetting‟ toont aan 

dat het merendeel van de informatie omtrent Vondel in deze categorisering onder te brengen 

valt. In de benadering van het historische figuur keren voortdurend dezelfde tendensen terug. 

De invalshoek die de auteurs als aanknopingspunt hanteren, stuurt het beeld dat de lezer zich 

van Vondel vormt. Porteman en Smits-Veldt blijven overigens grotendeels trouw aan de 

methodologische principes die ze vooropzetten in hun „Ten geleide‟. Ik tracht deze these nog 

even te bekrachtigen aan de hand van de analyse van het „Vooraf‟, de inleiding op het vijfde 

en bijgevolg voorlaatste hoofdstuk. De literatuurhistorici vatten „De literatuur van circa 1650 

tot circa 1670‟
360

 aan met: „De periode 1650-1670 benadert op alle gebieden het dichtst het 

algemeen verbreide beeld van de Nederlandse Gouden Eeuw […] aan dat alles gaf de 

literatuur stem én tegenstem.‟
361

. Porteman en Smits-Veldt behandelen de literaire 

ontwikkelingen contextueel, met aandacht voor de economische expansie die ze voor deze 

                                                 
355

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.535. 
356

 Idem, p.536. 
357

 Idem. 
358

 Idem, p.537. We vinden hier een analyse van de stukken Jeptha, Koning David herstelt en Faëton. 
359

 Idem. Porteman en Smits-Veldt onderscheiden drie types: de martelares, het slachtoffer en de verleidster. 
360

 Idem,  p.508. Ik belicht dan ook bewust een later hoofdstuk om aan te tonen dat deze tendensen als een rode 

draad doorheen het werk blijven terugkeren. 
361

 Idem. 
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tijdsruimte registreren. De maatschappelijke dynamiek kent een neerslag in literaire 

vernieuwingen allerhande: „De tendensen van de vorige periode zetten zich voort, maar nu in 

een explosie van dichterschap‟
362

. Dit toont zich concreet in het rijke scala aan topics die deze 

periode omsluit. Wat het beeld van Vondel betreft lijken Porteman en Smits-Veldt ook voor 

dit tijdvak dezelfde methodologische principes door te trekken.
363

 In de „Inhoud‟ vinden we 

bijvoorbeeld onder „Netwerken‟
364

 onder andere „Vondel gekroond‟
365

. De literatuurhistorici 

reserveren met andere woorden een aparte subtitel voor een commentaar die zich toespitst op 

één individu of waarbij deze als vertrekpunt voor een beschouwing over een bepaald thema 

fungeert. Maar Vondel komt bijvoorbeeld ook terloops aan bod in een stuk over „De canon 

van het Zuiden?‟
366

 Of in het hoofdstuk over „Dichters en mecenaat‟
367

 waar Porteman en 

Smits-Veldt enkele voorbeelden ter sprake brengen waar Vondel zich gedienstig toont ten 

overstaan van de stadbestuurders. Het literaire werk doet dan ook voornamelijk dienst als 

illustratiemateriaal. Een ander hoofdstuk „Visies en interpretaties‟
368

 steunt op enkele 

anekdotes om de invloed van dichters in de opinievorming en uitwerking van conflicten te 

belichten.
369

 Ook hier ondersteunt Vondel als een casus de uitweiding over een meer 

algemeen fenomeen. Deze „Vooraf‟ bewijst dus hoe hetzelfde patroon blijft doorwerken in de 

benadering van de materie omtrent Vondel.  

Een blik op het „Register‟ bevestigt alweer dat ook voor deze literatuurgeschiedenis en 

dit tijdsbestek Vondel het overzicht overheerst.
370

 Ondanks de omvang van dit werk haalt 

Vondel de boventoon. De mogelijkheid tot het uitwerken van details en het belichten van het 

werk van tijdgenoten resulteert derhalve niet in een verminderde aandacht voor Vondel zelf. 

                                                 
362

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.508. 
363

 Of om het nogmaals met een citaat uit het „Ten geleide‟ te verduidelijken: „Belangrijke aspecten van het 

literaire leven worden evenwel niet in elke periode even sterk belicht, maar zijn op een passende plaats 

exemplarisch uitvoeriger en gedetailleerder behandeld‟ zie p 20 en ook „Vernieuwing?‟. Een nieuw vaderland 

voor de muzen, p 20. 
364

 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.561. 
365

 Idem, p.562. 
366

 Idem, p.522. 
367

 Idem, p.584. 
368

 Idem, p.596. 
369

 Zo veroorzaakt de verschijning van een komeet een debat waarbij Porteman en Smits-Veldt de uiteenlopende 

reacties van bijvoorbeeld Oudaan en Vondel aan de ene kant en Vollenhove aan de andere kant tegenover elkaar 

plaatsen. 
370 Een nieuw vaderland voor de muzen, p.1050-1051. Gezien de omvang van het werk krijgen echter nog enkele 

andere tijdgenoten ongeveer evenveel aandacht, zoals Jacob Cats, Daniël Heinsius, P.C. Hooft en Constantijn 

Huyghens, toch vinden we voor elk van hen in ieder geval minder verwijzingen dan bij Vondel. Daarbij leggen 

Porteman en Smits-Veldt eveneens de nadruk op de stukken Gysbreght van Aemstel en Lucifer. 
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Meer dan in Nederlandse literatuur, een geschiedenis fungeert de chronologische opbouw van 

het werk als een richtsnoer voor de bespreking van de literaire overlevering.
371

  

Het aanzien van Vondel laat zich dan weer voelen in de aanwezigheid van het individu 

in elke periode van deze geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Dit toont dat Porteman 

en Smits-Veldt geen starre periodisering beogen. Vondel weet de grenzen van de eigen 

levensloop te overstijgen.
372

  

Porteman en Smits-Veldt hanteren dus een werkwijze die een gelijkaardig resultaat 

oplevert als de voorgaande literatuurgeschiedenis. Het historische feitenmateriaal wordt 

vanuit verschillende invalshoeken belicht. Vondel komt veelvuldig aan bod in dit verhaal van 

de Nederlandse literatuur in ontwikkeling. Vermits Porteman en Smits-Veldt een 

functionalistische geschiedenis
373

 beogen, beperken de betogen zich niet tot een schets van 

een oeuvre. Ook de invloed en betekenis van maatschappelijke evoluties worden uitvoerig 

belicht waarbij Vondel opnieuw een centrale positie inneemt in de voorstelling van de 

zeventiende-eeuwse samenleving en het literaire erfgoed.  

 

 

                                                 
371

 Een verschil met Nederlandse literatuur, een geschiedenis waar veeleer het topic de koers van het betoog 

bepaalt. Toch speelt ook voor deze literatuurgeschiedenis de chronologie een rol, zoals ik al eerder signaleerde. 
372

 Wat de spreiding van de informatie omtrent Vondel betreft, komt het zwaartepunt op de vierde en vijfde 

periode te liggen. Daarvoor beklemtonen Porteman en Smits-Veldt voornamelijk het belang van Vondel voor 

latere periodes. Postuum speelt vooral de doorwerking van diens reputatie een belangrijke rol. 
373

 Een nieuw vaderland voor de muzen, „Ten geleide‟, p.18. 
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4. Besluit 

 

De literatuurgeschiedschrijving als wetenschappelijke discipline onderzoekt de 

literaire overlevering behorende tot een bepaalde tijdspanne. Dit verleden ligt vast. Het 

perspectief dat de onderzoeker inneemt om de historische ontwikkelingen in kaart te brengen 

niet. Een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur herbergt dus in de 

weergave van de data het standpunt van de auteur. Uit de inleidingen van zowel Nederlandse 

literatuur, een geschiedenis als Een nieuw vaderland voor de muzen blijkt dan ook hoe graag 

onderzoekers zich een eigen plaats toekennen in de opeenvolging van generaties en 

overzichtswerken. Deze methodologische beschouwingen vormden dan ook de eerste aanzet 

tot mijn eigen onderzoek. Want hoewel de literatuurhistorici het eigen werk grotendeels 

aftekenen in het contrast met voorgaande literatuurgeschiedenissen, in de praktijk toont de 

uitwerking van deze methodologische principes meer gelijkenissen dan de auteurs in eerste 

instantie toegeven. De literatuurhistorici erkennen de invloed en het belang van voorgaande 

naslagwerken. Maar ze beklemtonen nog meer de verschillen. Vermoedelijk om zo de 

noodzaak tot het steeds opnieuw aanvatten van een contemporaine studie over dezelfde stof te 

legitimeren.  

In de beargumentering hiervan toont zich steevast eenzelfde patroon. Een nieuwe visie 

op de feiten dient de verouderde voorganger aan te vullen of bij te sturen. De antecedenten 

worden niet meteen afgekeurd. Veeleer zoeken de auteurs rechtvaardiging in de evoluties die 

een maatschappij doormaakt doorheen de tijd. Een ander klimaat vraagt om een aparte 

benadering van de geschiedenis. De onderzoeker tracht het werk dan ook zo veel mogelijk af 

te stemmen op eigentijdse interessevelden. Deze maatschappelijke dynamiek die de 

onderzoeker stuurt, lijkt zo de impuls tot vernieuwing te verklaren. 

Aan het begin van dit onderzoek stelde ik me dan ook de vraag tot op welke hoogte de 

theorie over de gehanteerde methodologie nog overeenstemt met de praktijk. De vergelijking 

van de voorwoorden toont immers al een eerste teken van een doorgedreven verwantschap. 

Om een adequaat beeld van beide literatuurgeschiedenissen te verwerven, heb ik mij 

toegespitst op de benadering van één historisch figuur. Voor beide literatuurgeschiedenissen 

ben ik nagegaan hoe het beeld van Vondel zich in de weergave van het materiaal manifesteert. 

Daarbij kon ik tot dezelfde conclusies komen. Voor deze geschiedenissen van de Nederlandse 

literatuur speelt Vondel een prominente rol. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de 
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ontwikkeling van het betoog. Vondel treedt op als een maatstaf waaraan de onderzoekers de 

eigen inzichten omtrent het verleden spiegelen. Het individu komt herhaaldelijk in 

uiteenlopende contexten aan bod. De auteurs beschouwen Vondel als de belichaming van een 

tijdsgeest, bestuderen hem in het contrast met tijdgenoten of omwille van de intrinsieke 

kwaliteiten van zijn literair werk. Beide literatuurgeschiedenissen beklemtonen dat het oeuvre 

niet als een autonoom artefact dient te worden beschouwd. Het werk is het resultaat van de 

scheppingsdrang van de individuele kunstenaar. Als een cultuurproduct draagt het de sporen 

van de ontstaanscontext in zich. Literair werk wordt met andere woorden belicht met aandacht 

voor maatschappelijke evoluties. Deze inbedding van de zeventiende-eeuwse literatuur vormt 

dan ook voor deze twee literatuurgeschiedenissen een belangrijke pijler. 

De uniciteit van Nederlandse literatuur, een geschiedenis en Een nieuw vaderland 

voor de muzen openbaart zich dus niet in de stof of de navolging van de methodologische 

principes uit de inleidende beschouwingen. Deze tonen immers voornamelijk gelijkenissen. 

Veeleer lijkt het verschil in omvang de eigenheid van de afzonderlijke werken te bepalen. 

Voor de opbouw van mijn onderzoek heb ik ten dele de structuur van beide 

literatuurgeschiedenissen overgenomen. Een begrensde ruimte vraagt om een beknoptere 

weergave van de feiten. De auteurs van een Nieuw vaderland voor de muzen kennen deze 

beperkingen wat de omvang van het werk betreft niet. Al vraagt de veelheid aan details 

eveneens om een strakke omkadering. Beide werken steunen dus op een specifieke structuur 

in de weergave van de literaire overlevering. De auteurs van Nederlandse literatuur, een 

geschiedenis leggen noodgedwongen klemtonen. Daardoor keren bepaalde elementen terug. 

In Een nieuw vaderland voor de muzen dient de chronologie de lezer dan weer enigszins te 

sturen. Desondanks bevat het werk eveneens verwijzingen al verschilt de onderliggende 

oorzaak. Bepaalde aspecten vallen namelijk niet aan een tijdsvak toe te schrijven. Het effect 

op de weergave van Vondel in de vergelijking tussen de twee literatuurgeschiedenissen valt 

ook hier te verwaarlozen.  
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