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Jan Zoet liet zich niet gemakkelijk kennen. Pas nu kan na een vele jaren durend on-
derzoek zijn biografie gepresenteerd worden. De benodigde inspiratie om zijn
leven en werk te reconstrueren was zeker niet moeilijk te vinden. De opvallende
veelzijdigheid en het verrassende taalgebruik van deze zeventiende-eeuwse toneel-
speler, dichter, chiliast, orangist en herbergier zorgden voor een weliswaar langdu-
rige, maar niettemin boeiende speurtocht door de zeventiende eeuw.

Zonder hulp was het onmogelijk om het gestelde einddoel te bereiken. Van de
velen die mij terzijde hebben gestaan, gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar
mijn eerste promotor, de kenner bij uitstek van de zeventiende-eeuwse literatuur,
prof.dr. Eddy Grootes, thans emeritus. Met zijn van veel eruditie getuigende advie-
zen loodste hij mij langs de klippen van dit literatuurhistorische en biografische on-
derzoek en wist hij mij voor talloze stilistische uitglijders te behoeden. Ook mijn
huidige promotor, prof.dr. Piet Visser, ben ik veel dank verschuldigd. Altijd kon ik
putten uit zijn grondige kennis van het doperdom en de boekwetenschap en voor
praktische problemen vond hij vaak creatieve oplossingen. 

Het begin van mijn pogingen Zoets gedichten te doorgronden, werd verlicht
dankzij de onderzoeksresultaten die Cor van Bree mij indertijd ruimhartig toe-
schoof. Hij zou Zoet inruilen voor historische taalkunde. In de loop van mijn on-
derzoek was de steun die Ruud Lambour mij bij het archiefonderzoek genereus
verleende, van groot belang. Mijn dank gaat ook uit naar de vele anderen die met
veel kennis van zaken en belangstelling mij in de loop der tijd terzijde hebben ge-
staan. Het zijn de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam,
de Stadsbibliotheek in Haarlem, de Universiteitsbibliotheek in Leiden, het Univer-
siteits- en Researchcentrum in Wageningen, het Nationaal Archief in Den Haag, de
Gemeentearchieven van Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Rotterdam en Mön-
chengladbach. Mijn dank gaat ook uit naar de vakbekwame medewerkers van de
Atlas van Stolk in Den Haag, het Rijksprentenkabinet en het Rijksmuseum in Am-
sterdam, het Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag en het Teylers
Museum in Haarlem. Bijzonder erkentelijk ben ik de mensen van de Herzog Au-
gust Bibliothek in Wolfenbüttel en de Huntington Library in Los Angeles voor het
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mij belangeloos verstrekken van kopieën van niet in Nederland aanwezige Zoetia-
na. Om het inzicht te verruimen in de wijze waarop Zoet gebruik heeft gemaakt
van bestaande liederen, heb ik veel hulp ondervonden bij het gebruik van de liede-
renbank van het Meertens Instituut in Amsterdam. Anderen die mij met hun speci-
fieke kennis van dienst zijn geweest, zijn Marjan Scharloo, tegenwoordig directeur
van het Teylers Museum, Francien Petiet, specialiste op het gebied van de vroeg ne-
gentiende-eeuwse letterkunde, en Arno van der Plank die met zijn vele fotosessies
een groot deel van mijn biografie visueel kon opluisteren.

Onder diegenen die altijd een gewillig oor hadden voor mijn verhalen en vondsten
dank ik mijn boekenvrienden Jan Borst en Gerard Jaspers voor hun humoristische,
kritische maar vooral stimulerende opmerkingen en verhelderende denkbeelden. 

De meeste dank gaat naar het thuisfront. Buitengewoon was de aandacht en
ruimte die ik daar vond om mij te kunnen wijden aan dit ambitieuze project. Mijn
vrouw heeft de zeventiende-eeuwse tapper, die ook van haar veel aandacht vergde,
steeds als een boeiende vriend gewaardeerd. Zij heeft de samenvatting in het Engels
verzorgd met de gewaardeerde steun van Betty Lavooij-Janzen. De voltooiing van
deze monografie zal haar nu de door Zoet aangeprezen ‘zoete rust’ brengen. Aan
Barber die mijn levenswerk van zo nabij heeft gevolgd en meebeleefd, draag ik deze
studie van ganser harte op.

‘Wie haar gonst verwerft, die kan geen onhail deeren’
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1.1 Opzet van het onderzoek

Hier leght het Lighaam van een vijfderijk-beooger.
de werreld heeft met hem, en hij met haar gespot.
hij zogt zijn Hemelrijk op Aarden, en niet hooger.
het Leeven had hij lief, en haaten ’t stervens lot.
dogh, heeft in ’t Ende, meê, dien laatsten Tol gegeeven.
nu ziet men, naa zijn Doodt, hem in zijn Verzen leeven 

K. Verloove

Ondanks de intrigerende aspecten die Karel Verloove uit het leven van Jan Zoet in
dit epitaaf naar voren schuift,1 hebben zijn leven en werk tot in de twintigste eeuw
niet veel belangstelling getrokken en evenmin tot nader onderzoek aanleiding gege-
ven. Dit lot trof al dan niet terecht veel als ‘minor poets’ of alleen maar als rijme-
laars beschouwde schrijvers uit de zeventiende eeuw. Hun verzen haalden naar de
maatstaven van invloedrijke literatuurhistorici en andere beoordelaars bij lange niet
het niveau van de gelauwerde letterhelden als Vondel, Hooft en Huygens. Ook veel
van Bredero’s werk kon lange tijd niet door de beugel. Door deze kritische opstel-
ling waren allerlei interessante figuren slechts in zeer kleine kring bekend. Dat gold
dus ook voor Jan Zoet. Om uiteenlopende redenen werd zijn werk een paar eeu-
wen lang niet gewaardeerd, maar verzwegen, of zelfs met minachting bejegend.

Al snel na zijn dood belandde hij in de anonimiteit. Er trad wel legendevorming
op. Enige karakteristieke gegevens over hem bleven hangen, die de geschiedschrij-
ver Johan Wagenaar heeft gebruikt voor zijn korte denigrerende schets van Zoets
leven. Aan de nog resterende getuigenissen en de beeldvorming rond zijn persoon
wijd ik een afzonderlijk hoofdstuk (11). Daarin komt tevens de verdere receptie
van zijn werk tot diep in de twintigste eeuw aan de orde tegen het decor van wisse-
lende opvattingen over oude literatuur.

Tot het einde van de negentiende eeuw ontbrak het ook op academisch niveau
aan belangstelling voor hem. De redenen daarvan worden in dit eerste hoofdstuk

1 Geschreven op de achterzijde van Zoets gedrukte begrafenisannonce, d.d. 16-01-1674.
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besproken tegen de achtergrond van de diverse standpunten die men van Van Sie-
genbeek af tot Knuvelder over de waardering van de oude letteren huldigde. Nog in
1905 vond Zoets eerste biograaf, Zuidema, het grootste deel van zijn werk smake-
loos. Een tegenwicht vormde pas Van Es die zijn enthousiaste bespreking van ver-
schillende werken van Zoet in deel vijf van de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden zelfs vergezeld liet gaan van een oproep tot nader onderzoek over
deze schrijver. Aan deze oproep heb ik graag gevolg gegeven. 

Dat een onderzoeker door het werk van de door hem uitverkoren schrijver ge-
boeid moet raken, lijkt een vanzelfsprekende voorwaarde; het verschafte mij in dit
geval een duidelijk motief voor de bestudering van diens werk. Al lange tijd geleden
werd ik getroffen door de hoge kwaliteit van verschillende gedichten, interessant
en afwisselend prozawerk en zeer leesbare toneelstukken van Jan Zoet. Dit niveau
en de grote diversiteit van zijn werken, waarin ik onvermoede opvattingen tegen-
kwam, waren voor mij doorslaggevend om het onderzoek te starten naar deze zo
lang weggemoffelde toneelspeler, orangist en herbergier.

De in de oudere literatuur aangetroffen fouten en omissies rechtvaardigden des
te meer een onderzoek naar zijn leven en werk. 

Daar kwam nog bij dat vanaf het midden van de twintigste eeuw de historische
neerlandistiek zich op een breder cultuurhistorisch terrein is gaan oriënteren waar-
bij vooral aan de functie van de literaire teksten in de maatschappelijke context een
grotere betekenis werd toebedeeld. Deze verruiming van het onderzoeksgebied
leidde tot nieuwe vragen en in sommige gevallen tot een herwaardering van auteurs,
zoals Jan Vos, Mattheus Gansneb Tengnagel en Jan Six van Chandelier. Ook Jan
Zoet kreeg wat meer aandacht. In enkele studies over andere dichters werden facet-
ten van zijn werk belicht. In zijn dissertatie over Jan Luyken (1952) analyseerde
Meeuwesse het ethisch religieus gehalte van Zoets Parnassus aan ’t Y, Oversteegen
toonde in zijn biografie van Tengnagel aan dat de Grove Roffel op Zoets naam ge-
steld moest worden en Smits-Veldt verdiepte zich in Zoets toneelopvattingen.
Deze en andere zeer bruikbare voorstudies maakten echter duidelijk dat meer in-
zicht in Zoets opvattingen en de weerslag daarvan in zijn vele geschriften alleen
maar verkregen kon worden uit een totaaloverzicht van zijn leven en werk.

Om de samenhang tussen zijn activiteiten en zijn werk te verduidelijken, is geko-
zen voor een chronologische opzet. Andere structuren voor een dergelijke literaire
biografie, zoals een indeling naar genre, of naar politieke of religieus getinte wer-
ken, waren voor mijn doelstelling minder geschikt. Bij het onderzoek werd al snel
duidelijk dat er in veel gevallen een nauwe verwevenheid bestond tussen Zoets
maatschappelijke activiteiten en een bepaald genre werk. Een afzonderlijke be-
schrijving van zijn leven naast die van een in thema’s opgesplitste literaire boedel
zou een surplus aan interne verwijzingen opleveren wat het inzicht in de samen-
hang niet ten goede zou komen. Overigens zou bij zo’n opzet de grote diversiteit
van Zoets publicaties tot een onwerkbare reeks onderafdelingen geleid hebben. 

Omdat dubieuze overleveringen en onjuiste beweringen een correct beeld van
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Zoet in de weg stonden, was een betrouwbare reconstructie van zijn leven een eer-
ste vereiste Het geringe aantal archivalia dat reeds bekend was, kon met enige nieu-
we vondsten worden aangevuld. De meeste feitelijke gegevens over zijn levensloop
bleken echter een tot dusver verborgen leven te leiden in zijn eigen werken. Een en-
kele maal kon het werk van een tijdgenoot enige informatie verschaffen. 

Gedurende de vele jaren die ik aan mijn onderzoek heb mogen besteden, heeft
het aantal ‘zoetiana’ een lichte groei te zien gegeven. De uitbreiding betrof naast en-
kele archiefstukken verschillende soms alleen uit catalogi bekende, of in het geheel
niet gekende gedichten en rijmprenten, een enkel pamflet en in de marge hiervan
een paar teruggevonden kritische uitlatingen van tijdgenoten over Zoet. Die groei
is niet alleen te danken aan herhaaldelijk bezoek aan bibliotheken, maar vooral aan
het frequenteren van boekenveilingen, antiquariaten en gedurende de laatste jaren
boeken- en bibliotheeksites op het internet. De resultaten die door gericht zoeken
werden verkregen, konden aangevuld worden met soms zeer waardevolle toevals-
treffers. Tot mijn spijt moest ik echter accepteren dat ondanks intensief speurwerk
het mogelijke debuut van Jan Zoet, het slechts bij name bekende Meyspel. Uit-beel-
dende de winning ende wederwinninge van de Schenckenschans uit 1636, tot nu toe
niet kon worden achterhaald. 

Het oeuvre dat aan Zoet kan worden toegeschreven, bestaat uit gedichten, origi-
neel en vertaald proza en toneelstukken. Een belangrijk deel van zijn dichtwerk is
postuum gebundeld en in 1675 uitgegeven onder de titel Digt-kunstige Werkken
(in het vervolg afgekort als dw). Van enkele gedichten zijn de autografen en apogra-
fen bewaard, andere komen voor op niet altijd gedateerde en gesigneerde plano’s en
rijmprenten,2 enkele zijn in pamfletvorm uitgegeven of te vinden in werk van ande-
ren. Daarnaast bestaan van verschillende werken van Zoet uitgaven in boekvorm. 

Met het oog op de genoemde chronologische opzet van deze biografie moesten
de meeste werken nog voorzien worden van een datering om ze op de juiste plaats
in het gereconstrueerde leven van Zoet terug te kunnen zetten. Mede door de nogal
willekeurige opbouw van de dw bleek het niet mogelijk alle gedichten nauwkeurig
te dateren, maar als hun inhoud wees op een bepaalde periode in zijn leven, heb ik
die in het desbetreffende hoofdstuk met wel te dateren teksten ondergebracht. De
afbakening van de hoofdstukken is gebaseerd op wijzigingen in Zoets levensom-
standigheden en ook op veranderingen in zijn denkbeelden. 

Dit onderzoek is zowel descriptief als analytisch. Bij elk werk dat aan de orde
komt, is het de relatieve relevantie die bepaalt hoe uitvoerig de beschrijving van in-
houd en vorm zal zijn. Die relevantie kan zowel gebaseerd zijn op onderzoeksvra-
gen die de te bespreken tekst zelf genereert, binnen het kader van het gekozen gen-
re of de vigerende literaire conventies, dan wel gestuurd worden door vragen die
voortkomen uit andere disciplines, zoals kerkhistorie of kunstgeschiedenis, of uit
aspecten van de maatschappelijke context. Deze opzet impliceert echter niet dat

1.1 Opzet van het onderzoek

2 Het gebruik van deze term in plaats van historieprent wordt verantwoord op p. 59, voetnoot 119.
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elke uniformiteit onder de gestelde vragen ontbreekt. De gevonden antwoorden
dienen niet alleen inzicht in Zoets standpunten en opvattingen te geven, maar zij
brengen ook het functioneren van verschillende typen werk in kaart, zoals hekel-
dichten, emblemata en gelegenheidsgedichten. Via de interpretatie ervan komt ook
meer licht te vallen op de netwerken die Zoet in de loop van zijn leven heeft onder-
houden, zoals de kring rond het Amsteldams Minne-beeckje, zijn contacten met
uitgevers en de ‘bent’ in zijn Parnas aan ’t Y. 

Naast de centrale hoofdstukken die gewijd zijn aan de opeenvolgende fasen van
Zoets levensloop heb ik een afzonderlijk hoofdstuk gereserveerd voor gedichten
die om uiteenlopende redenen geen plaats konden krijgen binnen de chronologi-
sche opzet. Dit betreft in de eerste plaats in het geheel niet te dateren teksten, waar
bijvoorbeeld epigrammatisch werk onder valt, dat als een aparte categorie be-
schouwd kan worden. Hoewel ze niet aan een bepaalde levensfase gerelateerd kon-
den worden, belichten deze gedichten van wisselende lengte op interessante wijze
facetten van Zoets leven en nuanceren ze soms op een verrassende manier zijn vaak
geventileerde denkbeelden. Ook zijn – vaak wel te dateren – bruiloftsgedichten
werden hier opgenomen. Afzonderlijke bespreking ervan binnen de chronologisch
geordende hoofdstukken zou het overzicht van Zoets leven te veel verbrokkelen,
terwijl ze vrijwel niets bijdragen aan een nuancering van het beeld dat we anders-
zins reeds van Zoet krijgen. Door ze te combineren met andere ongedateerde ge-
dichten over het huwelijk kon op overzichtelijke wijze een indruk verschaft wor-
den van Zoets opvattingen hierover. In hetzelfde hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan de uitgever van Zoets verzamelde gedichten. Door het gehele onder-
zoek heen heb ik weliswaar aan de verschillende uitgevers en drukkers van gedich-
ten, pamfletten, rijmprenten en boekwerken van Zoet enige aandacht geschonken,
maar om wille van de beperking kwamen hun activiteiten meestal slechts summier
ter sprake. De laatste uitgever van Zoets werk, Jan ten Hoorn, gaf echter ook nog
gelegenheid zijn handwerk van nabij te bekijken. Opmerkingen in zijn voorwoor-
den van enkele door hem gepubliceerde boeken, overgeleverde manuscripten van
Zoets werk en de analyse van het eerste deel van zijn fonds gaven een redelijke in-
druk van de context waarbinnen de dw tot stand kwamen. Ten slotte is in dat
hoofdstuk plaats ingeruimd voor een diachroon overzicht van Zoets bemoeienis
met de taal. Het gebrek aan onderzoek naar de karakteristieke eigenschappen van
zijn idioom kon binnen de grenzen van dit onderzoek enigszins worden goedge-
maakt door zijn taalgebruik te vergelijken met dat van tijdgenoten. Voor Zoets
boertigheden bood Bredero’s taalgebruik waardevol materiaal. Op Zoets barokke
beeldspraak kon licht geworpen worden met behulp van Kramers studie uit 1946
over de barokke taal van Vondel. Om na te gaan of Zoet meer wilde bereiken met
een bepaald taalgebruik dan zich alleen te voegen naar een modieuze stijl, bleken
zijn ‘hertalingen’ van gedichten en proza van hemzelf en anderen meer dan bruik-
baar. Vastgesteld kon worden dat hij zijn taal, door deze verregaand te simplifice-
ren, in dienst wilde stellen van zijn godsdienstige doeleinden. Daarentegen kan men
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zijn gebruik van hoogdravende taal (in de gelegenheidspoëzie voor de Oranjes) in
verband brengen met het beoogde publiek en Zoets politieke boodschap. 

Het toch al uitgebreide onderzoek vereiste ook beperkingen. De grote diversi-
teit van zijn werk heeft in de meeste gevallen synchroon onderzoek in de weg ge-
staan. Verschillen en overeenkomsten naspeuren door Zoets werk systematisch te
vergelijken met dat van tijdgenoten, zou de leesbaarheid niet ten goede zijn geko-
men en het boekwerk nog omvangrijker hebben gemaakt. De hier gepresenteerde
onderzoeksresultaten kunnen naar mijn overtuiging wel als vertrekpunt dienen
voor verder onderzoek van dien aard. Dan zal duidelijker dan binnen mijn bestek
mogelijk was, gewezen kunnen worden op verschillende aspecten waarin Zoets
werk zich onderscheidt van dan wel zich conformeert aan dat van zijn schrijvende
tijdgenoten. 

1.2 Jan Zoets reputatie in het academisch circuit 

Een van de voornaamste redenen om het leven en het werk van Jan Zoet te onder-
zoeken, ligt zoals gezegd, in het gebrek aan kennis en belangstelling voor zijn
persoon en zijn oeuvre zoals dat zich de afgelopen eeuwen heeft gemanifesteerd.
Hieronder zal ik aangeven hoe de belangrijkste literatuurhistorici over de zeven-
tiende-eeuwse schrijvers en hun werken dachten. Uit een korte schets van hun op-
vattingen wordt dan duidelijk welke plaats zij daarbinnen toedachten aan Jan Zoet.
In hoeverre het op deze wijze gecreëerde beeld samenhangt met de receptie van
Zoets leven en werk in ruimere kring zal in het laatste hoofdstuk blijken. Daar ga ik
na langs welke wegen en op welke manier Zoets naam, leven en werken na zijn
dood in 1674 zijn blijven leven. Omdat de geschiedschrijvers ook kinderen van hun
tijd waren, zal ik wat bepaalde in hun tijd vigerende denkbeelden en opvattingen
betreft, een enkele maal moeten verwijzen naar dat laatste hoofdstuk.

1.2.1 Negentiende eeuw

Tegen het einde van de achttiende eeuw kwam het nationalisme krachtig opzetten
en daarmee de belangstelling voor bloeiperioden uit de vaderlandse geschiedenis.3

Om de oudere literatuur te bestuderen en de interesse daarvoor aan te wakkeren,
werd aan de Leidse universiteit, het fameuze bolwerk van de klassieke cultuur, een
nieuwe leerstoel ingesteld voor de geschiedenis van de vaderlandse letteren (1797).4

Om zijn retorische begaafdheden in de Nederlandse taal en grote belangstelling
voor de zeventiende-eeuwse literatuur werd de doopsgezinde proponent Matthijs
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3 Zie hierover J. Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland,
1806-1890. Nijmegen 2006.
4 Voor deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van de dissertatie van Wiskerke 1995, p. 198 e.v.
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Siegenbeek hiertoe als hoogleraar aangezocht. Zijn aanstelling betekende een we-
tenschappelijke herwaardering van de oude literatuur.5 Door zijn klassieke vor-
ming en de gedeeltelijk door hem omarmde achttiende-eeuwse opvattingen over
smaak en beschaving legde hij de lat hoog bij de beoordeling van de oude schrij-
vers.6 Zijn geschiedschrijving was daardoor tevens een kritische schifting van zowel
de te bespreken schrijvers als van hun werk. Siegenbeek zocht niet alleen naar ta-
lent, maar beoordeelde auteurs ook op kennis van de klassieken, die naar zijn op-
vattingen en die van veel tijdgenoten het summum van beschaving vertegenwoor-
digden. Daarnaast golden beheersing van de Nederlandse taal en kennis van regels
voor diverse literaire genres als een ‘conditio sine qua non’ voor het scheppen van
kunstwerken.7 Auteurs die een bovengemiddelde sociale status bezaten, genoten
bij hem daarbij de voorkeur. Zij waren immers meer dan de middenklasse in staat
hun tijd aan studie te besteden.8

Schrijvers met veel talent maar minder ‘studie’ waren volgens hem vooral te vin-
den in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In de tweede helft betraden minder
getalenteerde schrijvers het podium, maar door studie en kennis van de ‘ars’, de re-
gels van de kunst, wisten zij volgens Siegenbeek dit tekort te compenseren.9 In zijn
bloemlezing, Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de zeventiende eeuw
(1806), waarin een achttal auteurs zoals Vondel, Hooft en Antonides van der Goes
aan het woord gelaten worden, geeft hij duidelijk blijk van zijn voorkeur.10 In 1826
verscheen Siegenbeeks Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,
waarin uiteraard zijn eerder gebloemleesde auteurs veel aandacht kregen. Schrijvers
van wie het werk, maar ook hun sociale status onder zijn maatstaven bleven, wer-
den veelal met een zekere geringschatting in enkele regels afgedaan. Dit lot deelden
Aernout van Overbeke en Jan Zoet die in één adem werden genoemd, omdat zij in
hetzelfde jaar overleden waren (1674). Hun ‘rijmwerken’ bezitten volgens Siegen-
beek, ‘zoo men enkele blijken van geestigheid uitzondert’, weinig waarde.11 Met de
mededeling dat Zoet en Overbeeke in hun tijd enige naam verworven hadden nam
Siegenbeek afscheid van deze auteurs. Voor meer informatie over Zoet verwees hij
in een voetnoot naar een kort bericht over hem in de stadsbeschrijving van Amster-
dam uit 1760 door de historicus Jan Wagenaar.12 Diens negatieve oordeel was voor
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5 Eerdere overzichten van de Nederlandse literatuur waren geschreven door Jacob van Dijk en H.van Wyn.
Het geschrift van de eerste verscheen echter pas in druk in 1832, Wiskerke 1995, p. 176-177. De laatste kwam in
zijn Historische en Letterkundige Avondstonden (1800) niet verder dan de vijftiende eeuw.
6 Zie hiervoor hoofdstuk 11, p. 664-665.
7 Wiskerke 1995, p. 207-223.
8 Dit bewijst hij door aan Vondels leven te refereren. Eerst had deze zeer getalenteerde dichter een nering en
dus  weinig tijd voor studie, maar naarmate hij er later meer tijd voor kreeg, steeg de kwaliteit van zijn werk tot
nog groter hoogte (Wiskerke 1995, p. 217). Daarentegen had P.C. Hooft veel meer tijd voor studie.
9 Wiskerke 1995, p. 219-220.
10 Siegenbeek 1806. Opgenomen zijn fragmenten uit het werk van resp. Hooft, Cats, Camphuysen, Vondel,
Huygens, De Decker, Brandt en Antonides van der Goes.
11 Siegenbeek 1826, p. 183.
12 Zie hierover uitvoeriger in hoofdstuk 11, p. 661-662.
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Siegenbeek blijkbaar voldoende om Zoet en diens werken als onbeduidend af te
doen. Aangezien hij hiervoor geen argumenten aanvoerde, zal moeten worden ge-
concludeerd dat volgens hem onze dichter het in bijna elk opzicht aan talent en stu-
die zal hebben ontbeerd. Een slechtere start in de universitaire geschiedschrijving
der historische letteren was voor Zoet nauwelijks denkbaar. 

Jeronimo de Vries, een vriend van Siegenbeek, liefhebber en kenner van de oude
letteren, had in 1810 een literatuurgeschiedenis uitgegeven. Deze Proeve eener Ge-
schiedenis der Nederduitsche dichtkunde, een met goud bekroond antwoord op een
prijsvraag van de Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, werd wegens
een gebrek aan voorhanden zijnde exemplaren in 1835 herdrukt. De Vries’ opvat-
tingen over de waarde van de vroegere literatuur liepen niet geheel parallel met die
van Siegenbeek, maar lieten voor de waardering van Jan Zoets oeuvre ongeveer het-
zelfde resultaat zien. Volgens De Vries bloeide de dichtkunst – over andere genres
repte hij uiteraard niet – vooral in die periodes van de geschiedenis, waarin een staat
zich met jeugdig elan aan het opbouwen en beschaven was. In zo’n tijdvak waarin
heldendaden worden verricht ter wille van de vrijheid, is er voor de dichter geen
tijd voor bezinning. Hij bevindt zich in een fase waarin hij zijn talenten om het
schone en goede zo verheven, zo levendig en schilderachtig mogelijk weer te geven,
maximaal kan ontplooien. Vervolgens zal hij zich inspannen de taal te beschaven.
Er wordt dan allengs een gezonde smaak ontwikkeld, waarbij de herontdekking en
de invloed van klassieke schrijvers van essentieel belang zijn. De bloeitijd van de
Nederlandse dichtkunst is dus te situeren in de eerste helft van de zeventiende
eeuw.13 Over de latere decennia oordeelde De Vries als volgt:

De werken van Brandt, Vollenhove, en vooral van latere vermaarde Dichters, die omtrent
en na het midden dezer eeuw leefden, doorbladerende, ziet men duidelijk, over het geheel
genomen, zekere verflaauwing en koelheid insluipen, die de dichttrant van dien tijd merke-
lijk benadeelt; de inspanning en verheffing van geest is minder; de ware hoogdravendheid
zeldzamer; iets gelijkmatigs en eentoonigs begint veld te winnen; eene beschroomdheid,
om tegen juiste taal of juiste uitdrukking te zondigen, brengt eene angstvalligheid te weeg,
die der Dichtkunde, ook in later tijd, zeer nadelig is geweest. Daarenboven zekere ge-
zochtheid van toespeling, welke platheid met zich voert, heerst bij velen; ik bedoel zulke,
als:

Het Geloof, die grote verrekijker,
Waar voor de werelt valt te kleen,

en dergelijke. Hierna zullen wij onderzoeken, waaruit deze verflaauwing voortsproot; nu
zij het genoeg te melden, dat Samuel van Hoogstraten, Jan Zoet, Joachim Oudaen, Andries
Pels, Thomas Arents, Johan Pluimer, Arnolf Monen (sic), de gebroeders Bidloo en ande-
ren de duidelijke bewijzen opleveren van eenen over het geheel genomen flaauwen dicht-
trant, welke de dichtlievenden niet dat krachtige voedsel bijzet, dat hij zo gaarne verlangt.14
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13 Wiskerke 1995, p. 237 en 230-243. 
14 De Vries 1835, p. 94-95.
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Ook De Vries verwijst voor verdere bijzonderheden over Jan Zoet naar de eerdere
genoemde plaats bij Wagenaar. Hij voegt er nog de in zijn ogen anekdotische bij-
zonderheid aan toe, dat Zoet in de waan verkeerde het eeuwige leven te bezitten,
maar op 11 januari 1674, zijn sterfdag, daarin bedrogen werd.

Een kleine stap voorwaarts in de waardering van Zoet zette de kenmerkende ver-
tegenwoordiger van de Nederlandse romantiek, W.J. Hofdijk. Uit zijn vaak her-
drukte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, bedoeld voor gymnasiaal ge-
bruik, zijn in het voorbericht en inleiding globaal enige opvattingen van zijn
voorgangers zichtbaar.15 Met de verontschuldiging dat dit werk wel populariserend
was, maar dat de ‘streng wetenschappelijke’ studie niet werd veronachtzaamd, ver-
antwoordde hij zich. De geschiedenis der Nederlandse letteren is ‘de geschiedenis
van de geestesontwikkeling van een volk’.16 Dat impliceert volgens hem dat men uit
de letteren de gebruiken en gewoonten zowel op staatkundig, godsdienstig als ze-
dekundig gebied leert kennen. Die kennis is onontbeerlijk voor iedereen die het va-
derland lief heeft. Gezien de functie van deze literatuurgeschiedenis heeft Hofdijk
zijn poëticale opvattingen zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

Wanneer men volgens hem de taal gebruikt om boven het alledaagse verheven
gedachten en gewaarwordingen weer te geven, die daarom dus schoon zijn, en een
daarbij passende vorm hanteert, dan worden deze voortbrengselen als kunst be-
schouwd. Indien de taal aan een maat gebonden is, is er sprake van ‘Poëzie’, indien
zij ‘ongebonden’ is rekent men de kunstwerken tot de ‘Fraaie letteren’.17 Met deze
eenvoudige selectiecriteria wordt de Nederlandse letterkunde beoordeeld. Ver-
schillende schrijvers van het tweede garnituur, zoals Tengnagel en Overbeke die de
eerder besproken geschiedschrijvers nog een vermelding waard vonden, komen in
Hofdijks anthologische literatuurhistorie niet voor. Wel figureert Jan Zoet er, die
hij te laag verworpen achtte, naast Johan de Brune, die hij te hoog verheven vond.
Maar dat zijn de enige positieve woorden, want vervolgens wordt Zoet neergezet
als iemand die ‘alles met de plompe grofheid van een man uit de lagere burgerklasse
blootlegt’.18 Zo hebben toch de eerder geventileerde opvattingen over smaak en so-
ciale status zich blijkbaar ook bij Hofdijk geworteld en zijn ze als zodanig ver-
spreid onder de leerlingen op het gymnasium. 

Van een geheel ander gehalte, breder van opzet en wetenschappelijk verant-
woord was de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in zes delen van de be-
roemde mediëvist W.J.A. Jonckbloet.19 Grote waardering verkreeg hij door zijn
nieuwe visie op en ontsluiting van de middeleeuwse letteren, waarbij hij op diverse
tot dan toe bijna onbekende werken de aandacht vestigde. Hij bracht daarin een tot
heden toe aanvaarde ordening aan en ook de letteren van de zeventiende eeuw wist
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15 Ik heb de vijfde druk gebruikt (1872), de eerste verscheen in 1853. 
16 Hofdijk 1872, p. 1.
17 Hofdijk 1872, p. 3.
18 Hofdijk 1872, p. 213.
19 Over hem Van Oostrom 1989, p. 325-328. 
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hij overzichtelijker te schikken naar hun samenhang dan zijn voorgangers. Zijn we-
tenschappelijke benadering en grote kennis van zaken verhinderden deze romanti-
cus niet op grond van zijn esthetische opvattingen verschillende auteurs platvloers
te noemen of zelfs te verzwijgen. Het werk van een invloedrijk dichter kon on-
danks de verheven toon en een ‘stoute verbeelding’ gebrek aan smaak vertonen. Zo
oordeelde hij over het werk van Jan Vos.20

Ook Jonckbloet was net als De Vries de overtuiging toegedaan dat de poëzie haar
waarde kreeg door de ‘verhoogde levenskracht’ die het Nederlandse volk putte uit
de ‘forsche en grootsche gebeurtenissen van den veelbewogen tijd’.21 Ten aanzien
van de zeventiende eeuw stelde hij de eis, dat de beschrijver van dat tijdvak uit het
eindeloos getal van poëten en poëtasters geen belangrijke persoonlijkheid voorbij
mocht laten gaan. Hij moet op die dichters de aandacht vestigen ‘die het tijdvak in
het bijzonder, of onze landaard in het algemeen, in hunne dichterlijke opvatting of
hun voorstellingsvermogen karakteriseeren’.22 Verschillende genres die een niet te
verwaarlozen deel van de toenmalige poëzie uitmaakten, werden door hem veroor-
deeld. Negatief stond hij tegenover de zogenaamde stichtelijke bespiegelingen en
gedichten over ‘ondichterlijke’ gebeurtenissen van de dag. Daarmee ‘verbeuzelde’
de dichter zijn talent. Cats was weliswaar een belangrijk moralist, zijn dichtwerk
bleek volgens hem ongenietbaar.23 De romanticus Jonckbloet keurde eveneens de
in zijn ogen veel te slaafse navolging van de klassieken af. Het is echter opvallend en
typerend voor deze mediëvist die zich een voorstander betoonde van ongekunstel-
de taal die door het volk begrepen werd, dat hij een goed woord over had voor de
door anderen verguisde M.G. Tengnagel. Volgens Jonckbloet zijn diens gedichten
van grote waarde voor de kennis van het vroegere Amsterdam en sommige gedich-
ten ‘zijn soms werkelijk bevallig’.24 Hij ontleende deze wetenschap goeddeels aan
het in 1883 aan Tengnagel gewijde artikel geschreven door J.H.W. Unger.25 Jonck-
bloet wijst bij de bespreking terloops op Jan Zoet als Tengnagels vriend, maar naar
hem wordt verder slechts verwezen als berijmer van het uit het Spaans vertaalde
werk Zabynaja of vermomde loosheid.26 Dat Jonckbloet in zijn waardering voor
Tengnagel beïnvloed was door Unger en, wat het totaal negeren van Zoet betreft,
door Wagenaars negatieve beschrijving, kan de reden zijn om wel aan het werk van
de eerste en niet aan Zoets oeuvre enige aandacht te schenken. Daarnaast zullen de
hierboven aangestipte poëticale opvattingen van Jonckbloet voor hem voldoende
zijn geweest om Zoet ‘over te slaan’. 

Ook de populaire veelschrijver Jan ten Brink kwam in zijn vuistdikke Geschiede-
nis der Nederlandsche Letterkunde (1897) niet tot een positieve waardering van Jan
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20 Jonckbloet 1887 IV, p. 380.
21 Jonckbloet 1887 III, p. 7.
22 Jonckbloet 1887 III, p. 1.
23 Jonckbloet 1887 IV, p. 49.
24 Jonckbloet 1887 III, p. 107.
25 Gepubliceerd in Oud-Holland, I. p. 183 e.v. en p. 311 e.v.
26 Jonckbloet 1887 IV, p. 390.
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Zoet. Zijn opvattingen over de geschiedschrijving der literatuur verschilt niet van eer-
dere auteurs in zoverre dat hij onder meer een historisch empirische methode voor-
staat.27 Deze wortelde in het naturalisme van de tweede helft der negentiende eeuw
en beoogde volgens de daaruit voortvloeiende wetten dat ras, natuur, bodem, eeuw,
tijdvak en ogenblik in aanmerking genomen worden bij het beschrijven van een auteur
en diens werk. Deze objectieve methode zou geschikt zijn om alles wat van Zoet be-
kend was een plaats in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur te geven. Ten
Brinks andere uitgangspunt was echter het kritisch esthetische, een opvatting die ove-
rigens haaks stond op de vorige. De subjectiviteit van de eigen smaak leidde net als
bij de vorige geschiedschrijvers, weer tot een schifting der literaire werken. Zo ont-
leende volgens Ten Brink Jan Vos zijn zeer grove Klucht van Oene aan Zoets klucht
Jochem-Jool ofte jalourschen Pekelharingh, die nog ‘onkiescher’ was. Het stuk zou
volgens Ten Brink in 1637 gespeeld zijn.28 Deze mededeling is de enige waarin Zoets
naam genoemd wordt. Een belangrijke vooruitgang of modernisering in Ten Brinks
geschiedschrijving is wel, dat hij veel uitvoeriger dan Jonckbloet aandacht besteed-
de aan het proza. Helaas werden Zoets bijdragen aan dat genre niet vermeld.

1.2.2 Twintigste eeuw

Tegen het einde der negentiende eeuw deed zich ten opzichte van de waardering
voor geringere figuren uit het culturele verleden van Nederland een kentering voor.
Er verschenen studies die hun waarde nog steeds bewijzen, waarin werk van vaak
verguisde schrijvers onder de aandacht gebracht werd. Er werd nu ook grondige
aandacht besteed aan figuren buiten de hoofdstroom van het letterkundige of gods-
dienstige leven. Eerder werd al het onderzoek naar Tengnagels werk gememoreerd.
Meinsma schreef zijn nog steeds invloedrijke werk over Spinoza en zijn kring
(1896)29 en Hylkema deed zijn diepgaand onderzoek naar het reilen en zeilen van de
reformateurs (1900-1902).30 In beide studies werd verschillende malen gerefereerd
aan de overigens niet geheel vergeten dichtbundel van Jan Zoet. De Groningse ar-
chivaris W. Zuidema komt vervolgens de eer toe de eerste afzonderlijke en tot dan
toe uitvoerigste studie over Jan Zoet te hebben geschreven.31 De analyse van diens
toneelwerk, losse gedichten en enkele prozawerken leidde bij hem helaas slechts tot
weinig waardering. Zuidema kwam tot de weinig zeggende conclusie, dat Zoet ‘be-
zwaarlijk een groot man kon zijn, maar wel een leerrijk beeld van zijn tijd’.32
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27 Van Bork 1989, p. 331.
28 Hoofdstuk 2, p. 62-63.
29 K.O.Meinsma, Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. ‘s-Graven-
hage 1896. Een herdruk verscheen in 1980.
30 C.B. Hylkema, Reformateurs.Geschiedkundige studiën over godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer
Gouden Eeuw. Haarlem 1900-1902. Een herdruk verscheen in 1978.
31 W. Zuidema, ‘Jan Zoet’, in: Oud-Holland 23 (1905), p. 83-109, 175-188.
32 Zuidema 1905, p. 188.

26



Er leek met dit onderzoek belangstelling voor Zoet gewekt te zijn, want in het
volgende decennium verschenen er twee artikelen over hem. Het eerste, een weinig
waarderend en enigszins chaotisch verhaal, kwam van de journalist S. Kalff.33 Een
nader onderzoek naar de politieke en godsdienstige opvattingen zoals die uit Zoets
gedichten waren op te maken, verrichtte J. Koopmans in zijn bijdrage aan De Nieu-
we Taalgids.34

Een met Zuidema overeenkomstig oordeel over Zoet sprak de letterkundige G.
Kalff uit in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, nadat hij in een paar
bladzijden een aantal niet eerder besproken politieke en godsdienstige gedichten de
revue had laten passeren. Kort wees hij op enkele invloeden van Cats en Huygens
en uitvoeriger stond hij stil bij Zoets ‘rederijkerskamer’. Elders in zijn handboek
werd Zoet slechts vermeld als auteur van verhalenbundels en schrijver en bewerker
van toneelstukken. Evenals zijn voorgangers was Kalff van oordeel dat het geslacht
van dichters bij het aanbreken van de zeventiende eeuw wat karakter en rijkdom
van talent betreft, de volgende generaties auteurs verre overtrof.35 Zij voldeden ten
volle aan zijn criteria om de ware literatuur te herkennen. Naast de notie ‘smaak’,
waarmee de schoonheid van werken kon worden herkend, werd ook de innerlijke
kwaliteit ervan beoordeeld, ‘het algemeen-menselijke van hun gevoelens en de be-
zonken levenswijsheid’.36 Een auteur wiens werk hieraan niet voldeed, zoals Zoet,
kon door Kalff slechts om historische redenen een plaats in zijn literatuurgeschie-
denis gegeven worden. 

In die tijd verschenen ook de eerste delen van Te Winkels gigantische eenmans-
project, de Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde (vanaf 1908). In te-
genstelling tot de opvattingen van zijn voorgangers die in de literatuurgeschiedenis
door hun kritisch esthetische instelling een grote mate van subjectiviteit aan de dag
legden, stond Te Winkel een zo objectief mogelijke benadering van de literair his-
torische werkelijkheid voor. In zijn wetenschappelijke uitwerking ging het hem
primair om de feiten, zo veel mogelijk gezien in hun onderlinge samenhang.37 Hoe-
wel Te Winkel, voor een groot deel steunend op hierboven genoemde studies, Zoet
nogal wat ruimte schenkt in de drie delen die de letteren in de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden behandelen, valt ook hij een enkele maal van zijn geloof. Hij
noemt hem als dichter ‘hoogst middelmatig’ en de gedichten in diens verzamelbun-
del ‘Parnassus aan ’t Y, weliswaar voor het grootste deel niet van Zoets hand,38 ‘er-
barmelijke vruchten van dichtarbeid’.39 De bevindingen van Zuidema naar wiens
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33 S. Kalff, Een ‘Amsterdamsche dichter-tapper in de XVIIde eeuw: Jan Zoet’, in: Nederland 3 (1910), p. 295-
300. Zie over deze journalist Van den Berg, ‘Eerherstel voor S. Kalff’, in: Indische Letteren I, 1986, p. 37-50. 
34 J. Koopmans, ‘Jan Zoet’, in: De Nieuwe Taalgids XI ( 1917), p. 231-252 en XII (1918), p. 133-144.
35 Kalff 1909 IV, p. 27.
36 Luger 1989, p. 338.
37 Spies 1989, p. 334-335.
38 Zie voor die bundel hoofdstuk 8, p. 464-489.
39 Te Winkel 1973 V, p. 527. 
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studie hij verwees, zullen zijn opvattingen over Zoets dichttalent slechts hebben
bevestigd.40

Evenmin vond Zoet veel waardering in Prinsens Handboek tot de Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis (1916).41 Diens leidraad voor de geschiedenis der lette-
ren was schoonheid en wijsheid.42 Met die selectiecriteria beoordeelde hij min of
meer in navolging van Kalff de vroegere letterkundige werken. Naast de traditione-
le waardering voor de bekende auteurs en hun werken koesterde Prinsen een grote
bewondering voor realisten als Bredero en Multatuli. Ook onder de in groten geta-
le overgeleverde volkskunst meende hij voorbeelden van ‘eenvoudige, onbewuste
schoonheid’ te vinden. Het overgrote deel ervan was volgens hem echter van min-
der allooi, slechts voortgebracht ‘om te voldoen aan de eischen van het grove pu-
bliek’.43 Onder de paragraaf ‘Eenige “Reformateurs”’ wijdde hij twee bladzijden
aan ‘een schreeuwerige, oppervlakkige praatjesmaker’, genaamd Jan Zoet.44 Enkele
gedichten van hem wist Prinsen wel te waarderen, maar ondanks de ‘eenige aardige
bladzijden’ die Meinsma aan hem gewijd had, bleef vooral door vergelijking met de
‘geniale en geestige’ Multatuli een negatieve waardering Zoets deel.

Van de niet geheel traditionele benadering van de literatuurgeschiedenis door
G.A.van Es heeft Zoet ten volle geprofiteerd. Onder leiding van hoofdredacteur F.
Baur diende een Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden geschreven te
worden. Hoewel dit project niet als een eenheid tot stand gekomen is vanwege de
verregaande, ambitieuze doelstellingen en de onderling afwijkende opvattingen
van de deelnemende auteurs, vertonen de delen nog tot op heden zeer bruikbare,
verdiepte inzichten en kennis van de besproken schrijvers en hun werken.45 Van Es
nam in het derde deel onder de kop ‘Het leven in bovenaardsche glans’ enkele klei-
nere dichters, waaronder Jan Zoet, onder de loep en wijdde aan hem een beschou-
wing van ruim veertien bladzijden.46 Deze literatuurhistoricus uit de Groningse
school was samen met Overdiep vermaard om de stilistische methode, een synthese
van taal- en letterkunde. Een grote prioriteit kenden zij daarbij toe aan de analyse
van de stijl van het onderzochte werk. De opzet van Van Es was om vervolgens het
dichtwerk van de afzonderlijke auteur in zijn geheel te analyseren teneinde een
beeld van diens geestelijke ontwikkeling te kunnen geven. Daartoe waren volgens
hem ook biografische en historische gegevens van groot belang.47 Volgens Van Es
zou er voor de bespreking van leven en werken van Jan Zoet eigenlijk een grondig
onderzoek van diens werken nodig zijn. Toch slaagde Van Es erin zowel Zoets to-
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40 Te Winkel 1973 V, p. 237.
41 J. Prinsen, Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, 1916. Gebruikt is de tweede druk
uit 1920.
42 Prinsen 1970, p. 12.
43 Prinsen 1920, p. 359-360.
44 Prinsen 1920, p. 387-389.
45 Over Van Es en zijn opvattingen en werkwijze: Grootes 1989, p. 350-353.
46 GLN V, II, p. 207-221.
47 Uitvoeriger bij Grootes 1989, p. 353.
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neelstukken als enkele van zijn prozawerken en vele belangrijke gedichten uit de
dw op adequate wijze van een literair-historische achtergrond te voorzien. Als een
der eersten bracht hij op een enthousiaste manier verslag uit van zijn leeservaringen
in het werk van Zoet. De toneelstukken waardeerde hij minder, maar Zoets vertel-
kunst, in het bijzonder diens prozawerken, viel bij hem zeer in de smaak, evenals
vele gedichten op politiek, maatschappelijk en godsdienstig gebied. Verschillende
malen trof een gedicht hem om een bepaald soort rijm of een ‘krachtig gebonden
rhythme’.48 Met meer diepgang dan zijn voorgangers besprak hij Zoets religieuze
opvattingen waarbij hij probeerde diens ‘deugden-cultus’ historisch te plaatsen.
Evenals zijn voorgangers achtte hij echter het poëtisch gehalte van de bundel Parn-
assus aan ’t Y zeer gering. Al met al leverde Van Es met zijn behandeling van Zoet
een waardevolle grondslag voor verdere studie van diens werk.

De laatste literair-historicus die aandacht aan Zoet besteedde, was G.P.M. Knu-
velder. Voor de anderhalve bladzijde die hij in zijn Handboek tot de geschiedenis
der Nederlandse letterkunde op een sympathiserende wijze aan hem wijdde, heeft
hij voornamelijk gebruik gemaakt van de bekende studies en de hierboven bespro-
ken beschouwing van Van Es. Een nieuwe visie op leven en werken van Zoet was
daarom in dit handboek niet te verwachten. Knuvelder ontleende zijn uiteindelijke
waardering tenslotte aan Koopmans’ opstel uit 1917, waarin Zoet ‘een gelukkig
meesterschap over de taal’ niet werd ontzegd.49
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48 GLN V, p. 215.
49 Knuvelder 1971 II, p. 433.
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2.1 Afkomst en geboorte van Jan Zoet

Uit de verschillende biografische notities van Zoets leven blijkt weinig eenstem-
migheid over zijn geboortejaar.1 Dit is niet verwonderlijk, want zelfs Zoets oudste
biograaf, Jan Wagenaar, merkte in zijn Geschiedenis van Amsterdam (1760) op
geen jaartal te hebben gevonden.2 Latere onderzoekers onthielden zich van een uit-
spraak of namen een eerder verondersteld jaartal van onduidelijke afkomst over
(bv. 1608 of 1614). Ook de eerder genoemde W. Zuidema kon geen geboortejaar
vinden, maar bevond zich met zijn verwijzing naar een akte uit het inbrengregister
van de weeskamer dichter bij een mogelijke oplossing. Hij dacht echter niet te kun-
nen aantonen dat de daar gevonden Jan Zoet3 de bewuste dichter was, er was ook
een tijdgenoot die dezelfde naam droeg.4

Ondanks deze twijfel die niet geheel weggenomen zal kunnen worden, zet Zui-
dema’s vondst in combinatie met enkele andere gegevens ons op het spoor naar
Zoets mogelijke geboortedatum. Deze akte, die op 15 mei 1630 te Amsterdam is
opgemaakt, betreft een erfenis van de in Mechelen overleden tante Emmerentia
Deym. Zij was gehuwd met Pieter Jansz. Soet.5 Uit hun testament blijkt dat hij
twee broers had, Govert Jansz. en Thymen Jansz. De laatste leefde nog in 1607,
zijn zoon heette Cornelis Thymensz. Soet. Deze was geboren omstreeks 1580 en
had in 1606 als beroep collecteur en blijkt in 1611 steenkoper te zijn. Hij woonde
op de Voetboogdoelen (1606)6 en later op het Singel bij de Heybrug. Cornelis
werd begraven in de Nieuwe Kerk op 29 april 1614.7 In 1607 huwde hij Susanne de

1 Waarschijnlijk verrichtte J.A. Alberdingk Thijm als eerste enig archiefonderzoek, hoofdstuk 6, p. 674. 
2 Zie verder over Wagenaars opvattingen over Zoet, hoofdstuk 11, p. 661-662.
3 Pas tegen het eind van de veertiger jaren van de zeventiende eeuw zal de spelling van zijn naam met een S gro-
tendeels worden vervangen door een Z. Zie hierover hoofdstuk 4, p. 225.
4 Zuidema vermeldt een Jan Zoet die gehuwd zou zijn met Haesje Claes en één die in 1684 weduwnaar werd
van Trijn Claes (Zuidema 1905, p. 83).
5 Testament voor notaris. F.J. Bruyning (Notarieel Archief. GAA, 174, f. 13).
6 DTB, GAA, 1053, 193. 
7 Cornelis Thymensz (Zoet) was mogelijk een nuchtere man van weinig woorden. Hij zei tegen de collecteurs van
wie hij 2x14 loten kocht voor het Haarlemse Oudemannenhuis: ‘Wast ist al’ en ‘Baet haeter voor vreden’. (Reg. 41/43,
GAA foto 334 en reg. 127/48. GAA foto 925). Met dank voor deze en andere archivalia aan Ruud Lambour. 
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Meijer.8 Zij is omstreeks in 1585 in Mechelen geboren uit het huwelijk van Gillis de
Meijer en Barbara van der Veecke, waarschijnlijk zijn tweede vrouw. In 1592 werd
Gillis als poorter in Amsterdam ingeschreven als bakker uit Mechelen. 

Op 8 september 1609 werd in de Nieuwe kerk door Casparus Heidanus een ze-
kere Jan gedoopt, van wie de vader Cornelisz Thijmesz en de moeder Susanne de
Meijer heetten.9 Getuige was Catelijn de Meijer. Op 7 augustus 1611 werd dit echt-
paar verblijd met een dochter, Lysbetjen.10 Ditmaal werd Cornelis’ beroep er bij
geschreven, steenkoper. Na zijn dood trad Susanna in 1615 in het huwelijk met de
lantaarnmaker Job Symessen.11 Zij heeft gewoond in de Middelstraat (tegenwoor-
dig de Vinkestraat), achter de Haarlemmerdijk,12 waar zij in 1648 overleed. 

Behalve de naam Zoet zijn er nog enkele indicaties die het waarschijnlijk maken,
dat Zoets doopdatum is teruggevonden. Uit de vermelde inbrengakte blijkt dat de
nog minderjarige Jan Zoet op 15 mei 1630 in de weeskamer verscheen vanwege de
erfenis van Emmerentia Deym. Er zijn twee comparanten aanwezig, een zekere
Dirck Strycker den Ouden en Symon Jacobsz Schalck, die verklaren dat de hier
aanwezige Jan 20 jaar oud is en de ‘naergelaten’ zoon is van Cornelis Tymensz
Zoet, ‘collecteur’, ‘daer de moeder aff was Susanna de Meijer. Volgens de tekst zul-
len de weesmeesters de comparanten tot voogden en administrateurs hebben be-
noemd over Jans nieuw verworven erfportie van zijn oudtante. Pas als Jan meerder-
jarig is geworden, zullen zijn voogden tegenover hem verantwoording moeten
afleggen over het door hen gevoerde beheer. Als Jan hun afrekening dan goedkeurt,
zal hij hen ‘kwiteren’ van hun aansprakelijkheid. De hier genoemde leeftijd komt
overeen met die in de in de procesakten van 15 december 1640: ‘Jan Zoet van Am-
sterdam, oudt omtrent 30 jaeren’.13

Een andere indicatie is onder enig voorbehoud op te maken uit Zoets opdracht
aan de ‘Heer Paarde-schoen’ geplaatst boven zijn hekeldicht GroveRoffel ofte
Quartier des Amsterdamsche Mane-schijn, anoniem verschenen in 1639.14 De pro-
blemen die hij daarin schetst kunnen in verband gebracht worden met de hem ten
deel gevallen erfenis. Hij vertelt in de persoon van een zekere Fop van zijn weelde-
rig leven op het platteland. Dat komt echter tot een eind door problemen met de
verdeling van de erfenis voor ‘ons driejen’, die zijn oude tante op haar sterfbed ge-
maakt had. Uit het testament bleek dat er zesduizend gulden te verdelen was, Jan
had als ‘naeste bloetverwant’ recht op de helft, de andere een derde en een ‘achterst
kint’ een kwart, dus resp. 3000, 2000 en 1500 gulden. Dat de laatste 500 gulden te
kort kwam, was een foutje van Emmerentia, maar de anderen hebben de derde par-
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8 Ondertrouw, DTB 412, 229.
9 DTB, GAA 39, 195.
10 DTB, GAA 4, 357. 
11 DTB, GAA 419, 202.
12 DTB, GAA 1055, 49.
13 Zie daarover hoofdstuk. 3, p. 149. Met deze constatering vervalt in ieder geval een Jan Soet die geboren is in
1615 uit de doopsgezinde Pieter Jansz Zoet en Dieuwertje Albertsdr. (ondertrouw pui 20-5, 1614, DTB 667, 132).
14 Zie over dit gedicht hierna, p. 109-115.
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tij kennelijk niet willen compenseren. Deze nalatenschap bevindt zich blijkbaar in
Amsterdam, de weesmeesters hebben het namelijk over ‘eenige erffenisse die alhier
ter stede berust’. Zoet besluit zijn opdracht met te vertellen dat het aflopen van het
proces hem genoodzaakt heeft van woonplaats te veranderen. Hij zal zolang in
Amsterdam blijven. Dat moet van 1630 af geweest zijn, daarvoor verbleef hij blijk-
baar elders. Om die tijd te doden wil hij dan avontuurtjes van de ‘hedensdaegsche
Jonckertjes’ beschrijven. 

Indien dit betoog om de identiteit van de jonge Zoet vast te stellen, overeenkomt
met de werkelijkheid, dan is hij een nazaat van oorspronkelijk uit Mechelen afkom-
stige voorouders. Die zochten als zo velen uit het voortdurende oorlogsgeweld hun
heil in welvarender streken. 

Deze bewijsvoering verliest echter enigszins aan geloofwaardigheid, omdat Zoet
zelf namelijk zegt op 6 maart geboren te zijn in een gedicht ter gelegenheid van zijn
eigen verjaardag voor zijn geliefde Machteld Claes.15 In hoeverre daardoor de ge-
vonden doopdatum niet meer relevant is, valt moeilijk te zeggen. Een latere doop,
september in plaats van maart, behoort overigens tot de mogelijkheden en in dat ge-
val is de in september 1609 gedoopte Jan de latere dichter. 

2.2 Zoets vroegste werken

De vroegst gedateerde werken die ons van Zoet zijn overgeleverd stammen uit
1636. Omdat hierin toneelwerk de boventoon voert en dit lijkt te behoren tot zijn
oudste literaire activiteiten, komt dat het eerst aan bod. 

2.2.1 Het Meyspel

Hoewel wij ten aanzien van Zoets bezigheden voor 1636 vrijwel geheel in het duis-
ter tasten, is het aannemelijk dat hij zich in de eerste helft van dit jaar in Den Haag
bevond. Het oudste werk dat we van hem kennen, een in ’s-Gravenhage gedrukt
toneelstuk, wijst gezien de titel op zijn aandacht voor militaire successen in de laat-
ste fase van de Tachtigjarige Oorlog. Ondanks het feit dat deze oorlog zich steeds
meer aan de grenzen in het oosten en zuiden afspeelde, leefde men nog sterk mee
met de diverse militaire activiteiten. Vele overwinningen en heldendaden van het
Staatse leger iwerdenStaatse leger werden gevierd en bezongen.16 Vestingen en
grenssteden werden gezien als symbolen van de veiligheid van het land. De Schenc-
kenschans, een vesting van groot strategisch belang, gelegen in de Rijn nabij de af-
takking van de Waal, was daar een voorbeeld van, ‘alsoo dit een van de sterckste en
beste sleutels van dese Staet was’, zegt Van Aitzema. Hij verwoordde tevens de
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15 Zie over haar hoofdstuk 3, p. 133-135.
16 Van Deursen 1979 3, p. 82 e.v.
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heersende angst, ‘dat daer door [verlies aan de Spanjaarden] niet alleen de Betuwe,
Veluwe, maer ook het Graefschap Zutphen, Over-Ysel, partye van Vriesland, ende
de Ommelanden onder contributie souden worden gestelt’.17 In 1635 werd de
schans bij toeval door kolonel Einholz voor de Spanjaarden ingenomen. Hij werd
pas weer heroverd op 29 april 1636 na een elf maanden durend beleg en een zwaar
bombardement. Of de hofstad deze moeizame overwinning de moeite van een feest
waard vond, is niet bekend; voor de debutant Jan Zoet zal het een uitdaging ge-
weest zijn om in rederijkerstrant een toneelstuk aan deze herovering te wijden. Het
trieste is evenwel, dat dit Meyspel. Uit-beeldende de winninge ende wederwinninge
van de Schenckenschans thans onvindbaar is. Tweemaal dook een exemplaar op,
maar tot nu toe kon een huidige locatie niet worden getraceerd.18

Al sinds de laatste jaren van de zestiende eeuw hebben ook in ’s-Gravenhage re-
derijkers de belangrijke overwinningen op de Spanjaarden in alle toonaarden be-
zongen. In refreinen of ‘meyspelen’ vierden zij de triomfen op de bezetters van
Breda in 1590, van Nijmegen in 1592, en behalve vele andere ook nog op de ‘over-
gang’ van Grol in 1627. In de Rekeningen die zich nog in een verminkt afschrift van
de Resolutiën ’s Hofs van Holland bevinden worden de mededelingen daarover
vergezeld door een aantal interessante toevoegingen.19

De grote Haagse kermis werd in de meimaand gehouden op en in het Binnenhof.
Men kon er zowel een grote menigte handelaren vinden, als de stadhouder die er soms
met een uitgezocht gezelschap rondwandelde.20 Rederijkers reden op een bepaalde
dag met gehuurde wagens langs de regeringsgebouwen om daar hun refreinen ten
gehore te brengen of een spel op te voeren. Zij ontvingen daarna veelal een vergoe-
ding voor wagenhuur en voor hun literaire prestaties. Onder de posten in dit hand-
schrift bevindt zich de volgende uit 1636: ‘rol. 490. Die van de nieuwe camer van Rhe-
torica de somme van 30 fl soo over verschoten wagenvrachten als over hetgene sy
gespeelt hebben ten tyde van de tryumphe over die reductie van Schenckenschans’.

Dertig gulden werd hier door de overheid uitgetrokken voor de huur van wagens
met lading en voor een spel over de overwinning van de Schenckenschans. Dit is zon-
der twijfel het door Jan Zoet geschreven en in Den Haag gedrukte spel. Hij schaar-
de zich met dit werk als een der laatsten onder de vele ‘poetes minores’ die met hun
meispelen op kermissen de militaire prestaties van de Oranjes hebben bejubeld.21

De vermelding van de nieuwe rederijkerskamer is vooral van belang, omdat het
milieu van Zoet daarmee enig profiel krijgt. Keblusek heeft met de schaarse gege-
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17 Van Aitzema 1657-1671 IV, p. 209. 
18 Het was het eerste spel in een convoluut met spelen van Jan Zoet, geveild op de auctie van het tweede deel
van de collectie J. Koning op 14 okt. 1833 als nr. 1414. Een tweede exemplaar werd in 1958 door de Firma Nijhoff
aangeboden, maar doordat de administratie uit die periode niet meer aanwezig is, werd het terugvinden van een
eventuele koper onmogelijk. Zie Bijlage 1B, nr. 1.
19 Van den Bergh 1857, p. 49. 
20 Keblusek 1997, p. 52.
21 Van Boheemen en Van der Heijden 1999, p. 80.
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vens een beeld geschetst van dat gezelschap, genaamd De Jonge Batavieren, dat als
devies ‘Ieught neemt aen’ verkozen had.22 Van 1629 tot 1636 stond het onder lei-
ding van de uit Amsterdam gekomen toneelschrijver Pieter Nootmans, die naast
anderen voor deze kamer toneelwerk schreef. Hoewel dit gezelschap in 1641 op
een Rijnsburgse rederijkerswedstrijd nog aanwezig bleek,23 is er van toneelactivi-
teiten na 1636 niets meer bekend. Dit groepje acteurs zal waarschijnlijk een roerig
volkje gevormd hebben, dat enige malen vermanend is toegesproken. Burchoorn
verwijst in het slotgedicht van zijn Batavische Meyspel uit 1632 zonder twijfel naar
onenigheden onder deze Jonge Batavieren:

Wel Lauwer-Spruyt u Ieugt Neemt An,
Ghy zijt een Pronck der Batavieren,
Houdt Twee-dracht stadigh in den Ban
Soo sal de Faem u Loff vercieren.24

De ‘Lauwer-Spruyt’ was waarschijnlijk een andere naam voor dit gezelschap.25

Niet alleen Burchoorn, ook de factor Nootmans vond een vermanend woord op
zijn plaats. In zijn door vele lofzangers geprezen Jeugdige Minnespiegel uit 1634
bevindt zich een ‘Mey-Liedt’, waarin de Jonge Batavieren zich in twee coupletten
duidelijk toegesproken konden weten:

2. Aenspraeck aen de Ionge Bataviers

Iuygt vreugdigh, en ontwaeckt
Ys-kil’ge menschen!
De grijsen winter staeckt,
Helpt my nu wenschen
Dat Een-dracht mach in 
Groene liefd’ weer bloeye,
Dat g’lijck die telge groen
Haer blaed’ren ope doen
Ons Ieugt Neemt An, mach voen
En ‘tquaet besnoeyen 

4. [over eendracht]
Dus Bataviersche Spruyt
Wilt Liefd’ betonen
Mint Deugt, stoot boosheyt uyt
Laet in u wonen
Gestaed’ge sucht tot baet van d’oude Armen
Dus liefdt ’t Goedt Ieugt neemt An.
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22 Keblusek 1997 p. 197 e.v.
23 Keblusek 1997, p. 201. 
24 Burchoorn 1632, Bataviersch Meyspel gespeelt by de Ionge Batavieren van ’s-Gravenhage, gedrukt by Isaac
Burchoorn, 1632.
25 Hummelen, 1982, p. 239, noot 119.
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De winter is voorbij, het nieuwe seizoen zal de mensen ontdooien en de waarschu-
wing aan de ‘Ieught’ is dan ook niet mis te verstaan. Het kwaad dient beteugeld te
worden (van interne ruzies?), meer liefde en deugd moeten betracht worden en ook
de liefdadigheid zal meer aandacht moeten krijgen. 

Waarschijnlijk doelt Nootmans in r. 5-8 van het eerste couplet op het voorlopig
einde van de Amsterdamse toneelproblemen. De Oude Kamer en de Academie
werden in de opdracht van de magistraat vanwege hun voortdurende tweespalt sa-
mengevoegd. Door de ontstane eendracht zal de nieuwe Kamer, waar de oude zin-
spreuk ‘In Liefde bloeyende’ bleef gehandhaafd, weer opbloeien. Met dit voor-
beeld voor ogen dienden ook de Jonge Batavieren hun twisten bij te leggen en
deugdzaam te leven. Tevens moesten zij, klaarblijkelijk meer dan voorheen, aan-
dacht hebben voor de charitatieve zijde van hun rederijkersactiviteiten.26

Een duidelijk teken van aanwezigheid van Jan Zoet, behalve de uitgave van zijn
toneelstuk bij J.J. Verheul in Den Haag, een drukker van pamfletachtige werk,27 is
niet te vinden. Geen enkel drempel- of lofdicht in een bundel of voor een toneel-
stuk is door hem ondertekend. Als hij zich in datzelfde jaar weer in Amsterdam be-
vindt, weet hij over Nootmans nog iets mee te delen. In zijn klucht Tweede Deel
van Drooge Goosen laat Zoet een student een grappig voorval vertellen. Een zekere
factor van de rederijkers wist op een slimme manier het tin van de Kamer in handen
te krijgen, waarna hij het beleende bij de lommerd. 

2. Stud. Maer seker kamers tin, dat leyd hy al te snood an,
Ay seght hoe hiet die langst?

1. Stud. ’k Sel niet, hy was in Noot man,
En Noot man die versiert doch anders niet als list,
Of hoe men op het best in ’s anders vyvers vist.28

De factor van de Jonge Batavieren, Pieter Nootmans, wordt hier duidelijk als dief en
daarvoor als dronkelap neergezet.29 Een mogelijke verwijzing naar de ‘Batauws-
Laurier’ is nog te vinden in Zoets ‘Mays-vreught’ in het later te bespreken Amstel-
dams Minne-beeckje uit 1636 of 1637.30 In dit pastorale gedicht vindt Zoet dat de
zoete vruchten van de meimaand de ‘Batauws Laurier’ moeten stemmen tot dank-
baarheid. Deze zal tot in de hemel merkbaar zijn, waardoor God, Frederik Hendrik
zal steunen door hem Zijn wijsheid te zenden in zijn strijd tegen de Spanjaarden. 
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26 Nootmans 1634. De overgeleverde Jeugdige Minnespiegel is een nieuwe druk, de vorige kan uit 1633 zijn en
zo dit gedicht daarin eveneens voorkomt, zal het verwijzen naar de situatie in 1633.
27 Keblusek 1997, p. 199, noot 51.
28 Zoet, Tweede Deel van Drooge Goosen 1636 p. A4vo.
29 Ook vermeld door Hummelen 1982, p. 236 en Keblusek 1997 p. 201.
30 Zie hierna p. 85-100.
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2.2.2 Gnemon

Gezien het feit dat zijn andere werken uit 1636 in Amsterdam gedrukt zijn, mogen
we veronderstellen dat Zoet ’s-Gravenhage als woonplaats heeft verruild voor Am-
sterdam en mogelijk de Jonge Batavieren voor een Amsterdamse toneelgezelschap.
Hier wordt in 1636 Zoets eerste klucht Tweede Deel van Drooge Goosen uitgege-
ven. In de opdracht zegt hij onder meer zijn Tragoedie van den Onluckighen Gne-
mon binnenkort te kunnen uitgeven. Hoogstwaarschijnlijk is het nooit tot een pu-
blicatie gekomen, want een toneelstuk of misschien een lang gedicht onder die titel
is nergens bekend.31 Toch is het zinvol enige aandacht aan dit werk te wijden. Hoe-
wel Zoet van de Latijnse taal hoogstwaarschijnlijk niet meer kende dan enkele cita-
ten of zinsneden, was hij toch goed op de hoogte van het repertoire van klassieke
geschiedenissen. Vele eigentijdse publicaties konden hem zulke historiën leveren.
De Trouringh van Jacob Cats, waarin dergelijke verhalen figureren, heeft Zoet mo-
gelijk het ‘Wyt-lopighe’ verhaal van Rhodope geleverd, een burgermeisje, dat
voorbestemd was koningin te worden.32 Zij wordt aanbeden door zeven vrijers, die
elk een lange redevoering houden om haar hart te winnen. Een korte tijd aarzelt het
meisje tussen de dichter en de raadsheer, maar na vele overwegingen en diverse ge-
beurtenissen verkiest zij de Egyptische koning Psammetichus boven Cnemon, de
dichter. Deze gaat aan Rhodopes keus ten onder. Zoets tragedie zal wel op dit ver-
haal gebaseerd zijn geweest. Indien deze veronderstelling klopt, heeft het motief
van de verliefde, maar afgewezen dichter hem zo geboeid, dat hij dit weer verwerk-
te in zijn spel Olimpia (1640) en in de Maagden-baak (1641). 

2.2.3 Tweede Deel van Drooge Goosen

Met zijn klucht Tweede Deel van Drooge Goosen, het eerste werk waarvan de tekst
bewaard is, schaarde Zoet zich onder de vele schrijvers die zich ten doel stelden het
publiek met komische stof te amuseren.33 Tot in de twintigste eeuw heeft dit genre
toneel- en literatuurhistorici voor grote problemen gesteld: hoe dit literair feno-
meen te duiden en wat zijn plaats zou kunnen zijn in de geschiedenis van de litera-
tuur. Tegen het einde van de zeventiende eeuw werden vele aanvankelijk populaire
kluchten om hun obscene taal, hun seksuele vrijmoedigheden en de vele boosaardi-
ge lieden die er in rondliepen, krachtig veroordeeld.34 Tot in de negentiende eeuw
werd geringschattend over de klucht gedacht. Ondanks pogingen om fragmenten
in bloemlezingen aan te bieden, vermocht men niet een ruime belangstelling voor
dit genre te wekken. De weerzin tegen seksueel taalgebruik en de afwezigheid van
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31 In bibliotheek- en toneelcatalogi komt deze titel niet voor.
32 De eerste druk is uit 1637, de door mij gebruikte editie is uit 1643. Mogelijk was dit werk al eerder beschik-
baar; het privilege is van 4 april 1635, de titelplaat is gedateerd 1636. Zie Smilde 1938, p. 201 noot 3.
33 Tweede Deel van Drooge Goosen. Amsterdam 1636. Zie Bijlage 1B, nr. 2.
34 Van Stipriaan 1996, p. 1.
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een christelijke huwelijksmoraal bleven een wat positievere opstelling in de weg
staan. Zuidema, Zoets eerste biograaf, vond in 1905 diens klucht Jochem-Jool nog
‘dubbelzinnig vuil’.35 Specimina uit diverse kluchten werden echter wel gehanteerd
om een zedenschildering van de heffe des volks te geven. Pas in 1981 deed Ornée
een serieuze poging dit genre literair-historisch en theoretisch te onderbouwen.36

Doch recent heeft Van Stipriaan de klucht het diepgaandst behandeld in zijn onder-
zoek naar de invloed van de Decamerone op de kluchtcultuur in de Nederlandse re-
naissance.37 Tevens heeft hij een aantal essentiële kenmerken van het kluchtige in
het algemeen en in de literaire vormgeving daarvan, de klucht, geformuleerd. Om-
dat hier bij het onderzoek naar kenmerken van Zoets kluchten gebruik gemaakt
wordt van enkele van Van Stipriaans ideeën en bevindingen zal ik die summier sa-
menvatten. 

Dat veel kluchten grote overeenkomsten vertonen, vindt niet zijn oorzaak in de
aanwezigheid van een theoretisch kader, maar komt door een consensus tussen de
vele auteurs over de wijze waarop een klucht geschreven moest worden. Die con-
sensus is te vinden in tal van thematische eigenaardigheden, waarop door de schrij-
vers individueel gevarieerd werd. Men vond zijn stof in een wereld die Van Stipri-
aan samenvattend karakteriseerde als ‘vol dubbelzinnigheid’, een ‘bedrieglijke,
illusionaire wereld’.38 In de klucht wordt een dergelijke wereld, waarin bedrog en
leugens welig tieren, aan een heterogeen publiek voorgesteld, een publiek dat de in
de klucht neergezette situaties moet kunnen taxeren en doorzien. De geest van de
scherpzinnige toeschouwer zal hierdoor aangenaam bezig gehouden worden, ter-
wijl hij fysiek, door de (schater)lach, eventueel van zijn melancholische buien ver-
lost kan worden. Het met minder intelligentie uitgeruste deel van het publiek zal
zijn vermaak hoofdzakelijk vinden in de herkenbaarheid van de personages en de
zotte voorvallen. Zo is de klucht een vorm van recreatie, zowel voor de intellectuele
elite als voor het gewone volk. 

Zoets Tweede Deel van Drooge Goosen sluit aan bij een klucht van Jan Har-
mensz. Krul. Deze was in de periode van 1628 tot 1636 geen onbekende in de toen-
malige toneelwereld, want met een zekere regelmaat werden romantische drama’s
van hem opgevoerd.39 Ook de klucht heeft hij beproefd, maar waarschijnlijk met
minder succes, want zijn Klucht van Drooghe Goosen werd misschien maar enkele
malen gespeeld. Op 5 december 1632 heeft Jan Zoet op de Amsterdamsche Acade-
mie dit komische spel kunnen zien of er misschien zelf in gespeeld. Kruls klucht be-
helst in grote lijnen het volgende.

Na een blauwtje te hebben gelopen bij Lobbericht zet Goosen zijn zinnen op Truyt-
je Teewis, maar Teuntje, zijn moeder, wil hem getrouwd zien met een degelijke hard,
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35 Zuidema 1905, p. 89.
36 Ornée 1981, p. 107-121.
37 Van Stipriaan 1996, p. 1. 
38 Van Stipriaan 1996, p. 10.
39 Hummelen 1982, p. 276 e.v.
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werkende vrouw. De zoon wil echter zijn eigen meisje kiezen en gaat het toch pro-
beren bij Truytje. Moeder geeft toe en Goosen gaat deftig gekleed op pad, voorzien
van aantal goudstukken. Twee studenten beklagen zich over het nut van hun studie
en vooral over hun gebrek aan geld. Dat Goosen, goed bij kas, bij Truytje zijn geluk
gaat beproeven, is hun bekend en brengt deze twee studenten op het snode plan om
hem met een verkleedtruc zijn geld te ontfutselen. Een van hen verkleedt zich als meis-
je en spreekt voor Truytjes deur Goosen aan. De verliefde ‘drent’ (sukkel) ziet ‘haar’
voor Truytje aan en geeft hem op haar trouwbelofte zijn geld. Als hij in de vroege
avond terugkomt, wordt hij door Truytje boven uit het venster weggescholden. Zij
wist uiteraard van niets. Toevallig komt een van de studenten langs, die de andere
verkleed had zien lopen. Hij vertelt Goosen hoe hij bedrogen is. Deze vlucht daar-
op naar huis, want als deze geschiedenis bij de redelijkers bekend zou worden, ‘soo
raeckt het inde meulen’ en verliest hij zijn goede naam. Tegen het publiek wil Goosen
nog wel kwijt, dat dit spel morgen weer wordt gespeeld. 

Deze klucht verscheen voor het eerst in 1632 bij de bekende uitgever van toneel-
stukken, Dirk Cornelisz. Houthaeck. Hij zal het meerendeel van Kruls stukken het
licht doen zien.40 Zoets klucht verscheen bij ‘boeck-drucker’ Jacob Thomasz. Ser-
geant, die op dit terrein een veel mindere staat van dienst had.41 Hij drukte naast po-
litiek werk slechts een paar toneelstukken. Van de diensten van de drukker uit de
Tuinstraat in ‘Het Nieuwe Werck’ heeft Zoet echter niet lang kunnen profiteren,
want op 11 oktober 1636 stierf Sergeant. 

Op het titelblad van deze klucht is een spreekwoord te lezen: ‘Men koopt dick-
mael een Koe, En krijght het Kalfje toe’, dat als een rijmende variant gezien kan wor-
den van een bestaand spreekwoord.42 Met een dergelijke pakkende aankondiging van
de inhoud van de klucht maakt Zoet zijn publiek duidelijk in welke val de onnoze-
le Goosen zal gaan lopen. Het toneelstukje is opgedragen aan twee ‘Iongmans’, Wil-
lem Iansz, een ‘Laeckeman’ en Gerrit Symonsz, een ‘Peltier’, twee heren (waarschijnlijk
werkzaam in de lakenindustrie) die Zoet zijn bijzondere vrienden noemt en als ‘Const-
lievend en verstandig’ worden aangemerkt.Van Gerrit Symons is de ondertrouwak-
te bekend uit 1634, de getuigen kwamen uit de Jordaan. Zoet stelt behalve de eerder
ter sprake gekomen Tragoedie van den Onluckighen Gnemon aan zijn vereerde
‘Const-broeders’ mede dit spel van Drooge Goosen ter hand, ‘op dat alsoo het suer
met een weynigh zoet gemenght sijnde, dies te aenghenamer mocht zijn’. Deze op-
beurende woorden wijzen op een van de belangrijke en op velerlei wijzen geformu-
leerde functies van de klucht: het wegnemen van de droefenis die een tevoren gespeelde
tragedie teweeg had gebracht. Zoet heeft dit idee over vertroosting bij tijdgenoten,
zoals de uitgever van Bredero’s kluchten, kunnen lezen.43
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40 Hummelen 1982, p. 274 e.v. 
41 Hummelen 1982, p. 278-279. 
42 WNT VII, 930: ‘de koe met het kalf koopen’, een zwanger meisje trouwen.
43 Van der Plasse werkt de tegenstelling zuur-zoet breed uit. Zie Daan 1971, p. 56 en ook Van Stipriaan 1996, p. 34. 

38



Zoet laat nog een inleidend gedicht volgen, ‘Tot de berisper’, met een veel ge-
bruikte topos, wat hier ter verdediging dient van het onderhavige stuk. Hij neemt
het hierin op voor Goosen. Volgens Zoet is deze sullige jongeman niet verantwoor-
delijk voor diens malle praat en onnozele daden, deze vinden hun oorzaak in het
feit dat hij ‘in de malheyt is opgevoed’. De inhoud van de klucht kan als volgt wor-
den samengevat.

Twee studenten verschijnen op het toneel nog nalachend over de poets die ze
Drooge Goosen hebben gebakken in de vorige klucht (van Krul) en genietend van
hun eigen slimheid, want in de nood moet je slim zijn, net zoals Nootmans (zie eer-
der, p. 35), die het tin van een Rederijkerskamer naar de lommerd bracht. Dan ne-
men zij de benen, omdat Goosen eraan komt, ze vertonen zich het hele stuk niet
meer. Goosen beklaagt zich in een lange monoloog over zijn vernedering door de
studenten, een bedriegelijker volkje zelfs dan de advokaten, procureurs en mole-
naars.44 Ook de steeds veranderende en vooral dure mode bezwaart hem zeer, maar
de liefde nog meer:

(....) maer wat is de liefde oock een lastigh dingh,
Valt men soo moeylijck, of ’k met hondert pondt wicht op men rugh gingh,
En is of men borst en oven was, daer men ’thart in leyt te branden,
En rammelt in men hooft ofter vyf en twintich smits in stonden met vuysthamers in haer
handen
En dat van klincklare liefde, en as ic men wel versin
Weet ick niet op wat meyt dat ick soo verduyvelt bin45

Met deze verstrekkende mededeling verdwijnt Goosen, en Jonker Vrerick en zijn
liefje Trijn komen pratend op. Vrerick laat haar weten dat zijn grote liefde voor
haar blijft, maar dat een huwelijk wegens standsverschil uitgesloten is. Zij is zwan-
ger van hem, maar dat probleem kan op een charmante manier opgelost worden.
Trijn moet maar een ‘drent’ huwen, een onnozele hals, dan is er voor het kind ge-
zorgd en kunnen zij elkaar toch heimelijk blijven ontmoeten. Ondertussen twist
Goosen met zijn moeder Teuntje Appelpens. Zij schijnt een meisje voor hem te we-
ten, maar Goosen wil zelf zijn keuze maken. Toevallig komt Vrerick even later de
verliefde Goosen tegen. Hij weet hem over te ‘halen’ zijn nichtje eens te gaan zien,
zeker de schoonste van de stad. Even later is dat ook de mening van Goosen en al
snel worden huwelijksbeloften uitgewisseld. Goosen gaat zich uitvoerig op het hu-
welijk voorbereiden door Meester Barent, de kleermaker, en Meester Hans, de bar-
bier, te bezoeken. Ook hier is Teuntje bij aanwezig, die vindt dat Goosen de smaak
van de barbier moet volgen, hetgeen weer tot enige ruzie leidt. Dan volgt de brui-
loft waar gezongen, gedanst en veel jong gistend bier gedronken wordt. Daar
drinkt Goosen teveel van, wordt misselijk en gaat naar bed. Trijn moet hem even la-
ter tegen haar zin schoon maken. Na een niet nader aangeduide tijdsperiode gaat
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44 Molenaars stonden allang bekend als overspelig (Daan 1971, p. 16 e.v.).
45 Tweede Deel van Drooge Goosen 1636, p. A4vo.
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Goosen voor Trijn op de markt spiering kopen. Ondertussen bezoekt Vrerick zijn
lief, die langzamerhand hoogzwanger is. Zij hebben de grootste pret, ook om de
sullige Goosen. Over acht dagen zal de bevalling zijn, de tijd vliegt nu, want de
klucht besluit met het optreden van de vroedvrouw. Zij toont Goosen het pasgebo-
ren kind en deze vindt de gelijkenis met zichzelf treffend. Hij vertelt dan aan het
publiek dat het voor hem tijd is een half jaartje te gaan rusten, want van zo snel kin-
deren maken word je moe. In een kwart jaar zo’n kind is een hele prestatie en een
vrouwtje in de zaal voegt hij lachend toe, dat zij mocht willen dat haar man ook zo
was. Morgen ‘na de noen’ zal deze klucht weer gespeeld worden. Zoet besluit zijn
tafereel van het huwelijksleven van Goosen met een kort gedicht dat de gewenste
sfeer bij de opvoering goed karakteriseert, ‘Tot de Toe-kijckers’:

Soo ghy in dees Droogers mallen
Hebt ghehadt een vvel gevallen,
Klapt dan in u handen drae,
En begint soo luyt te krijten
Dat ghy selfs u moet beschijten
Van het roepen, jae, jae, jae.46

2.2.3.1 Nabeschouwing
Hoeveel aandacht Zoet ook besteed heeft aan de actuele vormgeving van zijn
klucht, een spreekwoord op de titelpagina, een opdracht, een gedicht op de beris-
pers, de aanwezigheid van zang en dans en tenslotte een woord voor het publiek,
het heeft voor zover bekend niet geleid tot een opvoering, althans niet op het podi-
um van de Academie.47 De regenten kunnen zijn klucht geweigerd hebben, omdat
men hem beschouwde als adept van J.H. Krul. Deze had zich in 1634 afgescheiden
van de Academie en zijn eigen ‘Musyck-Kamer’ gesticht. Ondanks de geringe le-
vensduur van deze kamer heeft deze splitsing een scheiding der geesten veroor-
zaakt.48 Zoet kan in zoverre de nadelige gevolgen daarvan hebben gemerkt, dat hij
op de Academie geen kans maakte werk opgevoerd te krijgen. Uiteindelijk kunnen
ook zijn spot met Nootmans’ verduistering van het kamertin en scabreuze passages
in zijn klucht negatief hebben uitgewerkt. In mei 1651 wordt in de Schouwburg een
Droghe Gosen als nastuk opgevoerd. Dit moet Kruls klucht geweest zijn, vooral
omdat er in dat jaar ook een herdruk gepubliceerd werd.49

Toch heeft Zoet een levendig, goed speelbaar en zeker ook goed leesbaar stuk ge-
schreven. Zoals onder meer uit de titel gebleken is, leunt hij op Kruls Drooghe
Goosen, maar toch creëert hij een eigen klucht. Wijngaards typeert Kruls werk als
een ‘volkse klucht met een dialoog in pittig, rad Amsterdams met weinig diep-
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46 Tweede Deel van Drooge Goosen 1636, p. C2vo.
47 Hummelen 1982, p. 279. Daar wordt de klucht wel vermeld, maar een opvoering is niet bekend.
48 Wijngaards 1964, p. 72.
49 Van Bemmel 1984, p. 284-285.
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gang’.50 Deze typering geldt gedeeltelijkin zekere mate ook voor Zoets toneelstuk,
maar Zoet heeft gepoogd er meer diepgang in te brengen. Een vergelijking tussen
beide kluchten kan dit verduidelijken. 

Zoets Drooge Goosen is uitvoeriger dan die van Krul; tegenover diens 546 regels
en 5 personages heeft Zoet 770 regels, 9 spelers en 15 uitkomsten nodig om een stuk
te schrijven dat gezien de geboorte van een zoon mogelijk een gespeelde tijd van en-
kele maanden omvat. Voor Krul zijn de middag en avond voldoende om het komi-
sche effect te bereiken van de bedrogen sul. Inhoudelijk gaat de vergelijking in zo-
verre mank, dat er sprake is van twee verschillende verhalen, maar in de typering
der personages zijn duidelijke overeenkomsten te vinden. De moeder is dominant
en geporteerd voor de leefwijze der vaderen en vooral Krul laat haar afkeur blijken
van de weelderige leefwijze van de jeugd. Goosen heeft het moeilijk met zo’n over-
heersende moeder die eenvoud, hard werken en bezittingen bij een toekomstige
schoondochter belangrijker acht dan de aanwezigheid van liefde en hartstocht.
Hoewel Goosen met nadruk zijn eigen keuze volgt, komt hij door eigen blinde
hartstocht bedrogen uit en vlucht naar moeders veiligheid. Daarmee wordt zijn af-
hankelijkheid en tevens onnozelheid benadrukt.

Het onnozele van Goosen zag Jan Zoet in zijn gedichtje tegen de veronderstelde
criticasters als product van diens opvoeding. In hoeverre er bij Zoet uitgesproken
opvattingen leefden over het opvoeden van kinderen en welke dat waren, zoals bij-
voorbeeld de tabula-rasa-theorie, die terloops door zijn meer gekozen voorbeeld
Jacob Cats is geformuleerd,51 blijkt uiteraard niet uit deze enkele zinsnede. Het lijkt
echter geen vrijblijvende opmerking, want de berisper wordt tevens toegevoegd, dat
je geen reden hebt kritiek te leveren zolang je niet weet hoe deze stakker te helpen.
De malligheid in de opvoeding komt vooral naar voren in de overdreven aandacht
voor eer en uiterlijk, die bij Goosen karikaturaal wordt. Zo is hij is een gemakkelij-
ke prooi, zeker voor het verliefde duo Vrerick en Trijn. Zijn zelfbedrog heeft hem
de illusie gegeven een goed huwelijk te hebben gesloten; enig inzicht in de bedoelin-
gen van Vrericks veelvuldige bezoeken ontgaat hem geheel. De opvoeding heeft
hem tevens de nodige kennis over de duur van een zwangerschap onthouden. Dank-
zij de student kwam Kruls Goosen tot besef te zijn bedrogen, maar de ‘drent’ in het
Tweede Deel bleef tot het einde toe in zijn fantasiewereld, gelukkig met de schoon-
ste vrouw van de stad en uiterst blij met de boreling die volgens hem zijn evenbeeld
is. Deze nadruk op bedrog en zelfbedrog past uiteraard naadloos binnen de door
Van Stipriaan geschetste thematiek van zeventiende-eeuwse kluchten.

In hoeverre Zoet met deze klucht schatplichtig is aan andere kluchtschrijvende tijd-
genoten is niet nagegaan. Onnozele figuren, onmatig drankgebruik, overspel en gie-
righeid zijn echter in vele kluchten voorkomende ingrediënten en Zoet heeft daar-
van een dankbaar gebruik gemaakt om zijn visie op de onnozelheid gestalte te geven. 
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50 Wijngaards 1964, p. 51.
51 Cats 1625, p. 68, waar staat: ‘een jong, en geestich dier, Neemt alle dingen aen gelijck een wit papier’.

41



2.3 De Hedensdaaghsche Mantel-eer

In december van 1636, dus niet lang na de uitgave van Zoets eerste klucht, ver-
scheen er van hem een lang gedicht, getiteld Hedensdaaghsche Mantel-eer Voor-
stellende De groote Geld-sucht deser bedorven Eeuwen.52 In dit 833 versregels tel-
lende werk wordt de lezer indringend geconfronteerd met Zoets opvatting over eer
en deugd van oorspronkelijk in armoede levende vrouwen. Ondanks het feit dat de
‘Gave Gods’,de pest, in 1635 en 1636 zijn hoge tol eiste onder alle lagen van de be-
volking, was Amsterdam een groeiende en bloeiende stad, zowel wat handel en nij-
verheid als bevolkingsaanwas betrof. De koopkracht onder de vele welgestelden
was groot, maar terwijl de ouderen hun winsten belegden, besteedde de jonge gene-
ratie veel geld aan opsmuk en vermaak.53 Op velerlei manier is deze pronkzucht
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52 I. Soets Hedendaagsche Mantel-eer Voor-stellende De groote Geld-sucht deser bedorven Eeuwen. 1636. Zie
Bijlage 1B, nr. 3a.
53 Over de groeiende welvaart in Amsterdam is veel geschreven. Zie o.a. Grootes 1997, p. 37. 
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door eigentijdse schrijvers, schilders en tekenaars aan de kaak gesteld en menig mo-
ralist veroordeelde dat luxe leven.

Hoewel de nieuwe welvaart velen een aangenaam leven bezorgde, heerste in Am-
sterdam ook veel armoede. De begeerte om ook enkele vruchten van de nieuwe
rijkdom te kunnen plukken deed vele vrouwen belanden in de prostitutie, meestal
als ordinaire tippelaarster maar ook als een vaak vorstelijk betaalde courtisane van
een rijke koopmanszoon.54 Die voortdurende strijd om geld en eer van veel vrou-
wen, die een hogere plaats op de sociale ladder probeerden te bemachtigen, leverde
voor een schrijver als Jan Zoet voldoende stof op voor een vlotte vertelling. Reeds
Te Winkel en Kalff hebben hun voorzichtige waardering voor dit werk uitgespro-
ken. De aardige tafereeltjes erin doen Te Winkel aan Huygens denken, de breed-
sprakigheid meer aan Cats, terwijl Kalff op invloed van Bredero wijst.55

Het gedicht werd gedrukt en uitgegeven door Joost Broersz. Deze drukker was
sinds begin 1635 in deze branche actief. Nadat hij een korte tijd ‘bij de Academie’
gewoond had, vond hij zijn volgende domicilie in de Gravestraat.56 Waarom Zoet
deze drukker voor zijn nieuwe werk geschikt vond, is niet bekend. Krul kan hem
Broersz hebben aangeraden omdat deze drukker contacten onderhield met Dirck
Houthaeck, de bekende uitgever van toneelstukken,57 maar ook vanwege een pu-
blicatie van hemzelf, die hij bij Broersz liet drukken.58

Op de titelpagina van dit pamfletachtige boekje in kwarto is aangegeven dat de
tekst verrijkt is met meer dan 150 nieuwe spreekwoorden. Op de implicaties daar-
van zal ik hieronder terugkomen. Voordat er met het verhaal begonnen wordt,
wendt Zoet zich tot de ‘Rym-lievende lesers’. Omdat hij de geldzucht en verderfe-
lijke ‘manteleer’, de eer die met het dragen van fraaie kleren wordt verkregen, van
deze tegenwoordige eeuw heeft afgewogen tegen zijn eigen situatie, voelt hij zich
genoodzaakt de mensen tegen die begeerten te waarschuwen. Dit advies dateert hij
op 30 november 1636. 

Het verhaal opent met een ‘Voorklanck’ van tien coupletten, waarvan de eerste
een ‘Natureingang’ is, waarin Diana haar stralen op de aarde laat dalen.59 De ik-per-
soon bevindt zich in een sombere stemming en besluit een wandeling door de
avond te gaan maken en kiest daarvoor de Singel, daar waar de Amstel in het IJ
stroomt. De Singel is daar groen belommerd en dus een paradijs voor verliefde
paartjes. Hij ziet en hoort er twee ‘Laudaten’,60 zusters van de Schuimgodin (Ve-
nus), die blijkbaar veel zin hebben in de ‘Munt-God’. Hij gaat dichterbij lopen om
hun verhalen goed te kunnen horen. 

2.3 De Hedensdaaghsche Mantel-eer

54 Uitvoerig over de prostitutie in Amsterdam Van de Poll 1996, daarin vooral hoofdstuk 13.
55 Te Winkel 1973 III-I, p. 526; Kalff 1909 IV, p. 460-461.
56 Borst 1988, Inleiding, p. 4.
57 Hummelen 1982, p. 196, noot 15.
58 J.H. Krul, ‘T Palleys der Amstel-Goden 1636. Zoet kan hem ook ontmoet hebben in ’s-Gravenhage, de stad
waar Broersz in het huwelijk trad.
59 Behalve jachtgodin tevens godin van de maan.
60 WNT VIII, 1168: lui wijf, vrouw, of meisje dat weinig goeds uitvoert.
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Neeltje vraagt Grietje (Lollekater) of zij het nog kan vinden met Jopje, haar nieu-
we vrijer, waarop Grietje uitbarst dat ‘dat verbrangste61 Honde-klinckje’62 haar in
het geheel niet meer bevalt. Deze Job is eenvoudig, deugdzaam en eerlijk, maar bo-
venal arm. Grietje verlangt meer in het leven en verwoordt haar streven met de
spreuk ‘’t Is on-eerlijck, broeds of mal, Moye Mantels decken al’. Dat is voor Neel-
tje reden om met een grote opsomming op een uitbundige wijze haar opvattingen
over het bezit van geld aan Grietje duidelijk te maken:

Om het Geld ist da men spaard:
Om het Geld en om de Schijven
Gaan de Advokaten kijven.
Om het Geld ist datmen draafd,
Om het Geld ist dat men graafd,
Om het Geltje moetmen nijgen,
Om het Geltje moetmen zwijgen,
Om het Geld istdatmen vecht,
O het Geld men kromd en recht.63

Zo ratelt zij nog anderhalve bladzijde door om deze tirade te besluiten met de
spreuk ‘het lieve geld dat stom is, Maeckt recht het gheen dat krom is’, waarbij zij
naar ‘Brederoo’ verwijst. Enkele ervaringen moeten haar opvattingen verduidelij-
ken. Nog geen jaar geleden liep ze er berooid bij en als ze in de vleeshal wilde afdin-
gen werd ze uitgescholden en schamper toegeroepen dat ze maar beter pens kon
gaan kopen: voor hoeren had men niets te koop. Ze heeft toen een kamer gehuurd
naast de Gulden Hamer en is gaan stijven voor geld.64 De ‘knegjes’ in de stad leer-
den haar kennen en de contacten leverden haar veel voordeel op. Haar eer had ze
weliswaar verloren, maar daarvoor zijn vriendelijkheid en een algemene achting in
de plaats gekomen. Zij maalt niet meer om deugd en eer, als de mannen maar beta-
len voor haar gunsten. Door gehuld te zijn in fraaie kleren wordt men geëerd en
door geld kan men de wereld naar zijn hand zetten. Een rijke dief wordt nooit ge-
hangen: ‘ruyghe vincken kan men plucken, kale treckt men ’t vel aan stucken’. Zij
heeft echter ook ervaren dat er onder de rijken heel wat omgaat dat het daglicht niet
kan velen. Men zou daar boekjes vol over kunnen schrijven en Neeltje verhaalt dan
uitvoerig hoe zij met enige vriendinnen onder deze bomen toevalligerwijs een vrij-
partij heeft meegemaakt, waarbij de jongen het meisje bezwangerde. Na afloop
bracht hij haar naar huis, in de verte gevolgd door Neeltje en haar vriendinnen.
Neeltje zei de meid die daar werkzaam was, te kennen en van haar had ze het verde-
re verloop van het avontuur gehoord.

De zwangerschap was door de ouders niet ontdekt en op het hoogtepunt reed de
jongen met het meisje naar een vroedvrouw die voor veel geld wist te zwijgen. De
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61 WNT XIX, 904: verbranst, verbrand; deksels, verduiveld.
62 WNT VI, 917, scheldwoord uit hond en klink (vrouwelijk geslachtsdeel).
63 Hedensdaaghsche Mantel-eer, p. A3ro.
64 Dubbelzinnig: eigenlijk linnen stijven, maar een seksuele connotatie is hier duidelijk (ook in WNT XV, 1655).
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meid bij wie men zwangerschap voorgewend had, zou ook voor veel geld het kind
onder haar hoede nemen. Zo wist men met geld een schandaal te voorkomen. Griet-
je prees haar om haar helder bewijs van de macht van het geld; ook zij had ervaren
hoe aangenaam het bezit ervan is. Zij werd de goed betaalde maintenee van een rijke
koopmanszoon. Hij betaalde zelfs de huur van haar kamer, vlak bij het Sint Andrieshof
gelegen, die zij pas betrokken had. Na zijn dood had iedereen in haar behagen om
haar mooie kledij. Zij geeft dan nogmaals antwoord op Neeltjes eerdere vraag: 

Neeltje sou ick Job dan trouwen:
Neen ick sal de weelde houwen,
Laet hy smeecken daer hy smeeckt. 
’K wedt hy mijn soo ver niet preeckt,
Dat ick sal het goetjen haten,
En mijn op de eer verlaten.
Neen een dick gevulde beurs, 
Die is Meester vande keurs.65

Na enkele nabeschouwingen over deugd en eer gaan de vrouwen op huis aan, de luis-
teraar onder het lommer achterlatend, die in een ‘Nae-klanck’ zijn conclusie trekt:
deugd en eer zijn in dit land verdwenen, ‘Moye Mantels decken Schant’. Met de op-
merking dat zijn pen dit niet op kon nemen, maar moest uitspugen, direct moest be-
schrijven, besluit Zoet zijn gedicht, dat hij ondertekent met ‘I. Soet, niet soeter’.

Een zij het qua omvang zeer geringe variant van het verhaaltje over de aan de
dienstmeid overgedane zuigeling heeft er voor gezorgd dat voor het betreffende ka-
tern een tweede drukgang nodig was.66 Een deel van de oplage werd daarbij waar-
schijnlijk nog in december 1636 voorzien van het nieuwe jaartal 1637. De nieuwe
tekst van 26 regels werd op een apart velletje gedrukt dat over de oorspronkelijke
regels diende te worden geplakt.67 De latere versie is zeker een verbetering, het oor-
spronkelijk wat warrige verhaaltje is in wat algemener bewoordingen gesteld, ver-
hullender, loopt beter en sluit ook wat betreft het rijm goed aan op het daaropvol-
gende verhaaltje. Vermoedelijk heeft Zoet zich geïnspireerd op een werkelijke
gebeurtenis, maar heeft hij enkele toespelingen waar tijdgenoten misschien aan-
stoot aannamen, moeten of willen vervangen. Daarbij verviel ook het veelzeggend
spreekwoord, ‘’t Is aan Wambes niet te sien, wie een brandmerk draagt’.68

In zijn opdracht aan de lezers, waarin Zoet waarschuwt tegen geldzucht en man-
teleer, refereert hij aan zijn eigen situatie. Hij heeft blijkbaar met deze begeerten op
een onprettige manier te maken gehad. Hij stelt het nu zo voor dat die ervaringen
zijn gedachten zo beheersen en somber gemaakt hebben, dat hij tot deze avond-
wandeling besluit. De verteller van het gehele verhaal is te identificeren met de
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65 Hedensdaaghsche Mantel-eer, p. C3vo.
66 M.H. Borst wijdt aan deze variant enkele pagina’s in zijn doctoraalscriptie over de uitgever/drukker Joost
Broersz (1988), p. 71 e.v.
67 In Zoets postuum verschenen DW heeft de uitgever J. ten Hoorn de ‘ongekuiste’ versie opgenomen. 
68 In de editie van 1637. Zie Bijlage 1B, nr. 3b.
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dichter zelf. De door hem uitverkoren specifieke wandelplaats is de lommerrijke
Singel, later nog door Fokkens geprezen.69 In de Hedensdaaghsche Mantel-eer
worden meer locaties in Amsterdam genoemd, zoals de herbergen de Gulden Ha-
mer en de Vergulde Gieter. Deze kunnen fictief geweest zijn, ze zijn in ieder geval
nu niet meer te traceren. De Vogelsteeg, waar een dronkaard naartoe gebracht
werd,70 daarentegen was een bestaande steeg achter het oude stadhuis, waarin men
de toegang tot de stadsgevangenis kon vinden. Het Sint Andrieshof waarnaast
Grietje een kamer gehuurd had, stond in 1636 tegenover het nog grotendeels onbe-
bouwde terrein van de Jordaan. Een dergelijk voor tijdgenoten duidelijk herken-
baar Amsterdams decor vergroot de realiteitswaarde van Zoets verhalen. 

Amsterdam had de reputatie een stad van de prostitutie te zijn. Voor meisjes uit
de lagere sociale lagen van de bevolking was, zoals hierboven bleek, een van de ma-
nieren om een redelijk bestaan te hebben en geëerd te worden, zich als maintenee te
verbinden aan een rijkekeluiszoon. De ware eer, niet ‘de achting naar de gis’ zoals
Grietje de eerbied voor uiterlijk vertoon omschreef,71 en deugd zijn ondergeschikt
aan geld en uiterlijk, en dat niet alleen onder het lagere volk. Ook in hogere kringen
deugt men lang niet altijd, maar daar kan schande gemakkelijk met geld en mooie
mantels worden gewist. Het draait in deze verhalen dan ook niet zozeer om de
prostitutie zelf, maar om de uiterlijke eer, die alleen maar verkregen wordt door
geld. Is dat doel bereikt, dan zijn zelfs de hoogste functies onder handbereik. 

Het gedicht is hecht doortimmerd, een voorwoord of ‘Voor-klanck’ opent het en
een ‘Nae-klanck’ sluit het geheel af. De dichter is aan het begin zelf aan het woord
en spreekt aan het eind weer tot de lezer. Daartussen opent Grietje de dialoog, die
zij ook weer afsluit; de grote middenmoot is voor Neeltje. Verhaal en moraal wisse-
len elkaar voortdurend af. Uit de Hedensdaaghsche Mantel-eer is op te maken dat
ook werk van andere schrijvers Zoet niet ontgaan was. Bleek al uit een marginale
notitie bekendheid met Bredero, ook Van de Venne, Huygens en Cats hebben zijn
belangstelling getrokken.

Dichtbij Zoets wereld stond het oeuvre van Bredero, de gesprekken tussen de
snollen in diens Spaansche Brabander hebben hem ongetwijfeld tot het afluisteren
aangezet. De levensloop die An en Trijn, snolletjes in de dit stuk, elkaar vertellen,
kan in grote lijnen gezien worden als een voorbeeld voor de verhalen van Zoets
Grietje en Neeltje. Alle dames worden door hun verleiders ruimschoots voorzien
van het goede der aarde, maar de snolletjes die door Bredero ten tonele zijn ge-
voerd, vergaat het beduidend minder goed dan de door Zoets geschetste courtisa-
nes. Bredero tekent de realiteit van het buurtleven, waarin de nieuwe en vooral
weelderige verschijning van An de jaloezie van allerlei vrouwen oproept en Trijn
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69 Hoewel er in 1636 verschillende locaties aan te wijzen waren, was de Singel volgens Fokkens 1662, p. 75, een
aangename wandelplaats.
70 Hedensdaaghsche Mantel-eer, p. B2ro, vs 340.
71 Hedensdaaghsche Mantel-eer, p. C4ro.
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door haar nieuwe echtgenoot van haar geld beroofd wordt. Daarentegen worden
Grietje en Neeltje blijvend met achting behandeld. Een dergelijke houding tegen-
over deze dames past bij de teneur van de Hedensdaaghsche Mantel-eer, want an-
ders dan Bredero’s bedoeling de mensen een zedenspiegel voor te houden,72 was
Zoets intentie één aspect in het bijzonder van het menselijk handelen te hekelen.
Deze drang, alle eer aan de uiterlijke schijn te geven, heeft de mens zo in zijn greep,
dat hij een deugdzaam leven daaraan ondergeschikt heeft gemaakt. Daarom moet
dit tijdsgewricht volgens Zoet als verdorven worden aangemerkt. De opvatting dat
deze eeuw verdorven is, wordt ook door Bredero geponeerd, maar dan vooral ge-
zien als de eeuw voor het Laatste Oordeel.73

Ook andere auteurs kunnen aan de wieg van de Mantel-eer hebben gestaan. On-
getwijfeld heeft Zoet in ’s-Gravenhage Van de Venne ontmoet en daar ook diens
werk gelezen. Dat werk, in het bijzonder het Tafereel van de Belacchende Werelt,
heeft Van Vaeck de opmerking ontlokt, dat vooral dit lange gedicht aanleiding
heeft gegeven tot een literaire productie die zich onmiskenbaar onder Van de Ven-
nes signatuur wenst te plaatsen.74 Hoewel de inhoud van de Mantel-eer een geheel
andere is dan het uitvoerige kermisverhaal van Van de Venne, zijn de erin voorko-
mende volkstafereeltjes vergelijkbaar met de door Zoet geschetste. Vooral enige
formele overeenkomsten zijn significant.

De indeling van beide titelpagina’s vertonen grote overeenkomst, zowel in de
verdeling van romein en ‘Fraktur’ als de vermelding dat de tekst is vermeerderd met
vele spreekwoorden.

Bij vergelijking van de titelpagina’s valt behalve het gebruik van de ‘Fraktur’
vooral op dat er spreekwoorden aan het verhaal zijn toegevoegd, ‘Raedsel-Spreuc-
ken’ bij Van de Venne en ‘Seghs-woorden’ bij Zoet. De ondertitels maken echter
van beide werken elkaars tegenhanger. Het Tafereeel van de Belacchende Werelt
bevat de niet geheel van ironie gespeende optimistische ondertitel ‘en des selfs ge-
luckige Eeuwe’, een uitbreiding die de teneur van het werk illustreert. Daarentegen
betreft Zoets ondertitel ‘Geld-sucht deser bedorven Eeuw’, de eerder genoemde
pessimistische opvatting. De taalvirtuositeit van Van de Venne heeft Zoet niet on-
beroerd gelaten, maar op het gebruik van enkele gekunstelde woorden in zijn op-
dracht na, heeft hij de verteltrant van Cats en diens jambisch metrum laten prevale-
ren.75 Een enkele maal heeft hij, maar dan ook uitvoerig, een anafore constructie
gebruikt, zoals die bij herhaling in het Tafereel te vinden is. Zoet heeft een dergelij-
ke stilistische herhalingsconstructie, waarin hij op een indringende manier de in-
vloed van het bezit van geld op de mens duidelijk maakt, ook in Huygens Batave
Tempe kunnen vinden.76

2.3 De Hedensdaaghsche Mantel-eer

72 Bredero 1999, p. 407.
73 Bredero 1999, p. 407.
74 Van Vaeck 1994, p. 834.
75 Zie over Zoets taal hoofdstuk 10. p. 641-642.
76 Huygens 1966, p. 13 vs. 353-368 e.v.
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De lezers van Van de Vennes werk konden een grote hoeveelheid spreekwoor-
den verwachten. Van de Venne vond er ongeveer 1750 nodig, terwijl Zoet er ‘maar’
150 in de marge plaatste.77 Maar terwijl Van de Vennes randnotities, die zowel een
zeer korte spreuk als een uitvoerige aantekening konden behelzen, aparte lectuur
naast zijn Belacchende Werelt vormen,78 zijn de marginale opmerkingen, gedachten
en moralisaties in de Mantel-eer versmald tot een reeks spreekwoorden en zegswij-
zen. Zoets intentie was dan ook het scheppen van nieuwe spreekwoorden, die
kluchtig maar ook ‘bedenckelijck’ dienden te zijn, dus stof tot nadenken gaven.
Hoewel hij die ‘Seghs-woorden’ overal vandaan kon halen - niet alleen Van de Ven-
ne liet een rijke collectie zien, ook uit Cats’ emblematisch werk kon rijkelijk geput
worden - lijken vele eigen vinding of een variant op een bestaand spreekwoord. De
marginalia staan in een bepaalde verhouding tot de tekst ernaast. Van Vaeck heeft
voor het Tafereel van de Belacchende Werelt de werking van enkele van die relaties
onderzocht: die waarmee een aanvullende morele instructie beoogd werd en die
waardoor alleen het vermaak gediend werd.79 In de Hedensdaaghsche Mantel-eer
zijn dergelijke relaties ook aanwezig. Als Neeltje zegt

Met een Linne schort om gat,
Dus soo liep ick alle daghen,
Niet een Knegt had doen behaghen
In mijn trotsch en rustigh Lijf.80

dan plaatst Zoet er in de kantlijn bij: ‘Als de Vis goed koop is Soo stincktse’. Met
deze wrange humor sabelt Zoet de houding van de wereld tegenover haar trotse ar-
moe neer. Dit voorbeeld kan met vele vermeerderd worden, maar het dient binnen
dit kader slechts om aan te geven dat dergelijke correlaties in Zoets Mantel-eer
eveneens aanwezig zijn. 

Niet alleen het Tafereel van de Belacchende Werelt diende Zoet tot voorbeeld,
Huygens’ Batave Tempe heeft waarschijnlijk ook een, zij het kleine, bijdrage gele-
verd aan de creatie van de Mantel-eer. Ondanks de vele grote verschillen tussen bei-
de gedichten vallen enkele overeenkomsten op.81 Ook Huygens opent zijn lofzang
op de Voorhout met een – beroemd geworden – ‘Natureingang’. Een dergelijk
procédé, waarbij Huygens’ astrologische beelden verruild werden voor het optre-
den van Diana als maangodin, heeft Zoet voor de Mantel-eer gebruikt; de liefde die
deze topos suggereert, contrasteert echter nogal met de gedachten over de liefde in
het verdere verloop van Zoets gedicht. De andere overeenkomst kan een louter toe-
vallige zijn, de lindebomen op de Haagse Voorhout en het lommer op de Amster-
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77 In bijlage 3 zijn de spreekwoorden opgenomen uit de Hedensdaaghsche Mantel-eer en de hierna pas bespro-
ken Bachus-hoog-tijt (zie p. 101-109).
78 Van Vaeck 1996, p. 805 e.v.
79 Van Vaeck 1996, p. 822-825. Daarnaast dienen de marginalia ook nog om de rijkdom van de Nederlandse
taal te demonstreren.
80 Hedensdaaghsche Mantel-eer, p. A4ro

81 Van Es, GLN V, p. 212-213
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damse Singel. Terwijl voor Huygens de linden een bron vormden van inspiratie,
was het lommer voor Zoet slechts een sfeerbepalend geboomte, dat hem geen ver-
dere ontboezemingen ontlokte. De thematiek van de Mantel-eer heeft echter wel
raakvlakken met Huygens’ Costelick Mal. Deze satire is geheel anders van opzet,
maar opschik in kledij wordt eveneens gehekeld. Hier verschijnen terloops de rijk
geklede vrouwen uit de heffe des volks,82 terwijl Zoets dames het gehele verhaal no-
dig hebben om de ‘manteleer’ te motiveren. Het Costelick Mal is een veel breder
uitgewerkte kritiek op de pronkzucht van zijn tijdgenoten, een zonde volgens
Huygens, voortgekomen uit Eva’s ongehoorzaamheid. Die bracht ons na de ver-
drijving uit het Paradijs ‘Kouw, Schaemt, Kleederen, Begeerlickheit en Pracht.83

Hoewel met deze vergelijkingen het laatste woord over de Hedensdaaghsche
Mantel-eer zeker niet gesproken is,84 is het duidelijk dat Zoet niet slechts een
kluchtschrijver wilde zijn , maar meer te zeggen had. De bedekte kritiek op bepaal-
de gebruiken, die, verwerkt in een klucht, meer op de lachspieren werkt, wordt in
dit gedicht een serieuze aanklacht tegen een maatschappelijke kwaal.

2.4 De tulpengekte

De gelddorst van zijn tijdgenoten heeft Zoet meer stof tot schrijven opgeleverd. In
de jaren 1636 en 1637 bereikte namelijk de rage van de tulpomanie zijn hoogtepunt.
Velen waren in de steeds wurgender greep geraakt van hun drift door speculatie
met tulpenbollen snel rijk te worden. Deze merkwaardige handel in bollen die men
nog niet bezat en verhandelde in de verwachting door verkoop op comparities, bij-
eenkomsten van tulpenspeculanten, een fortuin te vergaren, was al jaren aan de
gang.85 De belangstelling voor de tulp groeide snel, niet alleen bij de welgestelden
die hun tuinen met een keur aan exotische tulpen wisten te verfraaien, maar ook on-
der andere bevolkingsgroepen. Naast de kwekers van de tulpen en de schilders die
tulpenboeken vervaardigden veelal met een commercieel doel, raakten ook am-
bachtslieden in de ban van de bol. Kwekers konden de stijgende vraag naar bollen
niet bij houden, zeker niet in de winter en men ging op ‘termijn’ verkopen. De ei-
genlijke leverantie vond in de lente plaats. De vraag naar speciale variëteiten groeide
en de nog in de grond zittende bollen werden al doorverkocht. Vooral veilingen
speelden daarbij een rol. Deze handel nam groteske vormen aan: niet alleen forse
sommen geld werden voor een enkele bol neergeteld, ook goederen zoals kasten en
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82 Huygens 1966, p. 47, vs. 404-406.
83 Huygens 1966, p. 34, vs. 68.
84 Een ander sterk op Huygens’ Voorhout leunend gedicht, Amsteldamsche Avondt-wandelingh (1633) van J.J.
Lustburgh, kan Zoet ook tot zijn wandeling geïnspireerd hebben. 
85 Opkomst, bloei en ondergang van deze speculatiegolf is uitvoerig beschreven door E.H. Krelage in zijn
Bloemspeculatie in Nederland. Tevens heeft hij de ermee samenhangende pamfletten in een aparte uitgave op de
markt gebracht. Zijn unieke collectie is aangekocht door de UB van Wageningen. Zie ook Pavord 1999, p. 137-
177. Inmiddels is ook Tulipmania van Anna Goldgar verschenen (Chicago 2007). 
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koetsen gingen deel uit maken van de prijs. Het hoogtepunt van deze windhandel
werd op de Alkmaarse veiling van 5 februari 1637 bereikt, juist op een moment dat
elders de prijzen aan het zakken waren. Daarna kelderden de prijzen en vele specu-
lanten, waaronder verschillende wevers uit Haarlem werden getroffen, veel bezit-
tingen waren verkocht om de begeerde bollen te verwerven. De laatste onderzoe-
kingen tonen echter aan, dat de speculanten in het algemeen niet tot de armsten in
Nederland hebben behoord!86 Op het hoogtepunt van de crisis bewerkstelligden
vervolgens kwekers samen met de lokale overheden compromissen tussen kopers
en verkopers om een snelle terugkeer naar normale marktverhoudingen te bewerk-
stelligen. 

Als getuigen van deze periode resten ons een schilderij van Hendrick Gerritsz
Pot en 45 plano’s en pamfletten, waaronder drie op naam van Jan Zoet. Meer dan de
helft van al dat drukwerk is anoniem verschenen en jaartal, drukker/uitgever en
plaats ontbreken helaas ook vaak. Slechts enkele auteurs zijn bekend. Naast Jan
Zoet hekelden Steven van der Lust, H. Hofman en enkele nog minder bekende
schrijvers de windhandel.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Zoet zijn werk door middel van een
plano wereldkundig heeft laten maken. Dit medium zal zijn leven lang een belang-
rijk instrument blijven zijn vaak in dichtvorm verpakte denkbeelden te verspreiden.
Dit soort publicaties en ook rijmprenten en pamfletten, die voor een enkele stuiver
verkocht werden, speelden bij de meningsvorming een grote rol.87 Uiteraard is de
strekking ervan meestal tendentieus. Doordat veel van dat efemeer drukwerk ano-
niem verscheen, bestaat er nogal wat onduidelijkheid over de werking van dat be-
drijf. Men tast nog al eens in het duister over de verhouding tussen opdrachtgever,
drukker, auteur, illustrator en vooral omtrent de vergoeding voor tekst of plaat. 

Krelage heeft aangetoond, dat alle pamfletten die betrekking hebben op de tul-
penhandel binnen een periode van vier maanden zijn verschenen.88 Naar hun in-
houd heeft hij ze verdeeld in drie groepen. De vroegste uitgaven, veertien in getal,
verschenen voor de Alkmaarse veiling, de tweede groep van tien nummers vlak
erna en de derde groep van twintig nummers zag na het notarieel akkoord van 25
februari 1637 het licht. Dit akkoord werd gesloten om de armere bollenkopers nog
enige bescherming te bieden. Een selectie uit die pamfletten waaronder werk van
Zoet, werd nog in 1643, jaren na de crisis, uitgegeven onder de titel Floraes Sotte-
Bollen, afghemaelt in Dichten en Sanghen, door verscheyde Autheuren.89
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86 Zie vooral Goldgar, Tulipmania 2007, passim.
87 Cf. Van der Hoeven 1978. Inleidend opstel in de herdruk van de Catalogus van de pamflettenverzameling
van W.P.C. Knuttel 1978. Zie voorts Harline 1987.
88 Krelage 1942b, p. 10-12.
89 Een anonieme publikatie in octavo, in 1734 herdrukt. Zie Bijlage 1C, nr. 1.
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2.4.1 Floraas Swijmel-snicken 

Het eerste en waarschijnlijk ook oudste pamflet van Jan Zoet is een eenzijdig be-
drukte plano met een gedicht, getiteld Floraas Swijmel-snicken.90 Van dit gedicht,
door Krelage in de tweede groep geplaatst, zijn twee varianten bekend. Krelage’s
eigen exemplaar bevat waarschijnlijk de meest complete tekst van dat gedicht;91 in
het Leidse exemplaar zijn vier regels weggelaten,92 zo ook in het Gentse exemplaar
waar Zoets gedicht geflankeerd wordt door twee verwante gedichten, links de
‘Clachte van Joost van Cortriicke’ en rechts het ‘Claegh-Liedt van Flora’.93 Dit
laatste exemplaar bevat in tegenstelling tot de andere pamfletten een impressum
waaruit blijkt dat de Haarlemse drukker Thomas Fonteyn voor de uitgave verant-
woordelijk is geweest; mogelijk kwamen de andere plano’s ook van zijn pers. Het
zijn alle zeer fraai uitgevoerde drukwerken. Bovenaan de exemplaren waarop alleen
Zoets tekst is gedrukt, staat een inleidend gedichtje geflankeerd door twee houtsne-
den, waarvan de linker een tulp voorstelt en de rechter het sterfbed van Flora. Het
grote gedicht eronder is door een verticale sierbalk in twee kolommen verdeeld en
het geheel wordt besloten door een afsluitend vers met de titel ‘Transformatie’. 

De drukker heeft tien verschillende lettertypen gebruikt, een zeer ruime ver-
scheidenheid voor zo’n gelegenheidsgedicht. Het hekeldicht zelf, Floraas Swijmel-
snicken, de laatste snikken, de ademtochten van Flora, is een kostelijk verhaaltje
over doodzieke bloemhoertje Flora. Een kroegloper, een zekere Mieuwes Suyp-
graag, moet in de stad op zoek gaan naar een goede dokter. Flora is zeer slap gewor-
den en Meester Jan moet haar snel genezen, want velen zien haar graag weer gezond.
Het dalen van de prijzen benauwt haar gemoed echter steeds meer. Menigeen zal nu
‘snot en kwijl treuren’, want zij was zeer gezien bij allerhande slag van mensen, zo-
als bij snijders, wevers, pelzers, maar ook bij ‘heeren’. De dichter weet iemand die
zijn bed verkocht had om haar maar te kunnen betalen, zelfs gehele winkels met
bont bracht men haar. Maar nu daalt de rouw over Haarlem. In de marge wordt on-
der een ‘Nota’ vermeld dat men overdag met een lantaarn op zoek ging naar snijders
om rouwmantels te maken voor de bloemisten. Mocht zij genezen, zo vervolgt de
dichter, dan lachen Piet Quistgeld en Frans Bijte-bier weer, dan draait het vochtige
kraantje weer in de (Haarlemse) herberg Haantje. Maar helaas, het zweet breekt
Flora weer uit en zij geeft haar laatste ‘snack’. In de ‘Transformatie’ laat Zoet de we-
vers en snijders uit kroeg- en herenleven terugkeren naar het weefgetouw, van de
fraaie hengst naar het magere houten paard, waarop zij vroeger zaten.

De variant is interessant door de afwezigheid van vier regels met de verkoop van
het bed en winkels vol bont. Tegelijk ontbreekt de marginale notitie over het zoe-
ken met de lantaarn. 

2.4 De tulpengekte

90 Krelage 1942b, p. 35 en 312. Ook opgenomen in de DW, p. 366-369. Zie Bijlage 1B, nr. 4a-c.
91 Tegenwoordig UB Wageningen, Collectie Krelage, nr 1628149.
92 UBL-Tysius, nr. 4151. Deze tekst is opgenomen in de DW, p. 366-369.
93 Krelage 1942b, resp. nr. 23 en 21.
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Mogelijk zijn deze verwijderd onder druk van de benadeelden. Op de Gentse
plano met de drie gedichten zijn deze elementen eveneens afwezig. 

Dit vlot lopende verhaaltje met een duidelijke structuur is geschreven in een
boertige taal, waarin onmiskenbaar Bredero’s taalgebruik te herkennen is.94 De
door Zoet gebruikte ingrediënten zijn niet origineel, maar behoorden tot de tradi-
tioneel geworden symboliek tijdens de periode van de tulpomanie. Zo is Flora in
deze schotschriften de lichtzinnige godin van de bloemisten. Zij is van Romeinse
origine en de mythografen dichten haar een lichtzinnig leven toe.95 Ook ander ele-
menten vinden we in veel pamfletten over de windhandel terug, zoals de herbergen
en de enorme materiële offers die men zich getroostte. Origineel is echter het ver-
haal dat Zoet creëerde.

De twee eerder genoemde gedichten naast Zoets tekst behandelen eveneens de
ondergang van Flora. De anonieme auteur van het ‘Klaegh-liedt van Flora’ beklaagt
op een plechtige toon het schandelijke leven van de bloemisten. Het godsvertrou-
wen hebben zij ingeruild voor een geloof in de bloemgodin. Deze heeft hun echter
misleid en daardoor wordt het uitzicht op winst steeds geringer.Een terugkeer naar
de oude weefgetouwen is hun enige redding. Het andere gedicht is gesteld in boer-
tig Vlaams, waarin de stijl herinneringen oproept aan de discussiestijl van de be-
ruchte Vlaamse volksprediker Broer Adriaen Cornelis.96 Het is een relaas van een
wever met zijn vrouw, die beiden tot zelfs hun bed toe aan Flora hadden geofferd.
Het eindigt eveneens met een aansporing terug te keren tot het weefgetouw, maar
dan in de trant van de rederijkers, ‘Aan de Princelijcken metghesellen’.

2.4.2 Dood-Rolle ende groef-maal van Floortie-Floraas

Het volgende pamflet, eveneens een plano, rekent Krelage tot de derde groep. Het
draagt de sprekende titel Dood-Rolle ende groef-maal van Floortie-Floraas en ook
hiervan is een variant bekend.97 Beide plano’s zijn wat betreft de fraaie vormgeving
vrijwel identiek aan de vorige. Alleen de marginale toevoegingen zijn in de variant zeer
uitvoerig, waardoor de sierstrip tussen de kolommen tekst moest komen te verval-
len. Eén houtsnede verbeeldt de begrafenis van Floortje met achter haar baar een lan-
ge stoet treurenden. De andere houtsnede is de bekende tulp. Letters en stempels heb-
ben zonder twijfel behoord tot het materiaal van de drukker van het vorige pamflet. 

2.4 De tulpengekte

94 Hoofdstuk 10, p. 637-639.
95 Heydense Afgoden 1646, ed. Grootes 1987. Aan Flora wordt een hele bladzijde gewijd. Zij is de godin van de
planten en bloemen, getrouwd met Zephyrus, de god van de wind. Met Hercules pleegde zij in een tempel over-
spel. Zij werd rijker en rijker en na haar dood werd voor haar een tempel gebouwd, waar hoeren hun onkuise
offers brachten. In de marge wordt haar naam verbonden met het fameuze jaar 1637, waar haar vereerders ten on-
rechte bloemisten genoemd werden. Zij vereerden geen bloemen, ‘maer de winst en de slemp’.
96 Zoals de uiting van afkeer, ‘Bah’, veelvuldig door Broer Cornelis in zijn werken gebruikt. Zie over hem Bos-
toen 1984 p. 254.
97 In de collectie Krelage, UB Wageningen, nr. 1628372. Ook in Krelage 1942b, p. 174-175, nr. 27, waar ook de
variant is afgedrukt. In de DW is deze tekst, niet de variant, te vinden op p. 369-373. Zie Bijilage 1B, nr. 5a en 5b.
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Zoets gedicht gaat over het volgende: Floortje is overleden en een zekere Rie-
vers-Jan moet allerlei mensen gaan ‘bidde tot begraave’. Er volgt dan een bonte ver-
zameling namen en bijnamen. We vinden er beroepsnamen onder: Jaap Pelser,
Coerten de Coop-vaerder, Casteleyn; namen die eigenaardigheden benadrukken:
Pietje Selde-Tuys, Kees vol van vreugd, Fop de Lieger. Aan uithangborden doen de
volgende denken: Willem in Kruys, Romboud in de Salmen, Heyntje in Vergulde
Uyrwerckje; ook patroniemen zijn er, zoals Gerbrants Marten, Jantje Volkers,
Keesje Bartels. Welke figuren uit Zoets fantasie gesproten zijn is niet meer na te
gaan. Samen zullen zij deelnemen aan ’t ‘Groef-maal’, dat Zoet als volgt heeft ge-
componeerd: 

Eerst so selmen slaa deeaar ete
En de suering niet vergete,

Dan kom-kommer mit wat krote
Diet mit oog-eeck over gote,

En dan voor de twiede reys
Dienter anders niet as vleys,
Gien Ent-veugels maer wel woorde
Die men vet by tonge smoorde,
Deer dan voort kemp-hane by
En schaft dan de stock-vis vry, 

Schenck heur dan roo-neuse-wijn
Op dat elck mag vrolijck sijn,
Want men moet heur wel tractere
Brengt dan voor banket muyl-pere98

De ingrediënten wijzen zeker niet op een feestelijk maal, maar benadrukken daar-
entegen de gemelijke sfeer. Het uiterst sobere voedsel wordt overgoten door ‘Oog-
Eeck’, oogazijn of tranen, het vlees bestaat slechts uit ‘woorde’, woerden, goedko-
pe eendenbout. Woordenwisselingen en vechtpartijen worden door de namen voor
diverse vleessoorten, wijn en fruit aangeduid. De crisis in de tulpenhandel die ook
met andere opmerkingen aangeduid wordt, was vooral in herbergen merkbaar. Ge-
dupeerden worden met naam en toenaam genoemd: Teunis-kind, Jeremijs, Haan-
tje-maet, Iantje in het Vlies. Maar dan, zo vervolgt Zoet,

Doch t’is al om niet ésproke
s’ Heefter poortje al élloke, 
Och heur Giesje isser uyt
Best mee nou de Klocke luyt,
Want miet kermen en miet krake
Kenment doch niet anders make.

2 1636-1639: van Meyspel tot Roomsche-Vreucht

98 Krelage 1942b p. 175, nr. 27, geciteerd naar de plano. In de DW is deze variant opgenomen echter zonder de
persoonsnamen, p. 369-373. 
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Jan moet nu nogmaals de mensen verzoeken om aan het ‘groeff-mael’ deel te ne-
men, want een dergelijke bijeenkomst heeft Floortje gewild. 

Het gedicht wordt besloten met ‘Floortjes Floraas Uyterste-wil’. In dit testa-
ment heeft zij bepaald, dat de drol die zij in haar doodsstrijd nog liet vallen onder
de mensen verdeeld dient te worden en ook alle bloembollen die in de ‘Inventary’
staan. Samen moet men maar bepalen of deze erfenis een begrafenismaal waard is.
In de marge van een der beide plano’s is die ‘Inventary’, de grote lijst met tulpenna-
men, afgedrukt.

In dit eveneens in een boertige taal geschreven hekeldicht heeft Zoet metaforen
gebruikt, die hij gelezen kon hebben in vagantenpoëzie, waarvan de Veelderhande
Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende Refereynen de bekendste verzameling
vormde.99 In vele gedichten vervullen de buiten de burgerlijke maatschappij armoe-
dig levende zwervers, studenten en vele anderen de hoofdrol. Deze stellen al of niet
ironisch beschreven het soort lieden voor dat Zoet ook meent te hebben ontdekt in
de door de bloemengekte tot armoe veroordeelde speculanten. Behalve de aange-
haalde spotmaaltijd die vaganten en ook de bloemisten hebben gebruikt, heeft hij
mogelijk ook de kroeg van Nobis en het testament aan deze bundel ontleend. Zo
wordt in ‘De ghenoeglijcke Pelgrimagie ofte Bevaert tot sinte Heb-niet, diemen
doet met het Schip van Armoede’ een maaltijd beschreven waarvan verschillende
ingrediënten terugkomen in de armoedige kost die de ongelukkige bloemisten
voorgezet werd:100

met een Schotel Kneppel-moes onghelaeckt101

Ende drooghe stock-vis, die op t’hooft wel smaeckt.102

In het gedichtje dat bovenaan op de plano is geplaatst maakte Floortje nadat haar
zieltje gevlogen was haar laatste reis naar Nobis kroeg, dat wil zeggen: naar de hel.103

Omdat zij zoveel mensen in het ongeluk gestort heeft, kon haar eindbestemming
slechts de hel zijn. Deze wordt dan door Zoet voorgesteld als een herberg. Een der-
gelijk lot is ook de dronkaards uit allerlei landen beschoren, die volgens een lied uit
de Veelderhande Geneuchlijcke Dichten in Bacchus’ register zijn vermeld.104

Een andere ontlening zou die van het testament kunnen zijn, het veelbelovende
testament, dat bij opening ervan een grote deceptie bleek voor de belanghebbenden.
Zoals weleer de parochianen onaangenaam werden getroffen toen zij in Uilenspie-
gels nagelaten kist slechts stenen vonden, kwamen de nonnen in ‘Jan Splinters Tes-
tament’ bedrogen uit toen zij in diens geldkist waardeloze munten aantroffen.105

2.4 De tulpengekte

99 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, tafelspelen ende refereynen, 1899 (reprint 1971). 
100 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 1899, p. 122 e.v.
101 Onberispelijk (WNT X, 1605).
102 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 1899, p. 125.
103 WNT IX, 2028.
104 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 1899, p. 182.
105 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 1899, p. 199 e.v.
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Ook de bloemisten troffen het slecht. Zij konden met de nagelaten bollen, die in de
inventarislijst waren vermeld, geen enkele schuld inlossen.

Mogelijk heeft Zoet vergelijkbare metaforen ook elders gevonden. Dat neemt
echter niet weg dat in zijn optie de brodeloos geraakte bloemenspeculanten ver-
schillende overeenkomsten vertoonden met de vroegere vaganten. 

De variant van deze plano bevat enige interessante verschillen. De ene plano be-
vat de eerder genoemde tulpennamen, in de marge van de andere plano staan allerlei
persoonsnamen. Daaronder zijn namen van de afgevaardigden van de floristen die
bijeenkwamen op de beroemde vergadering in Amsterdam op 24 februari 1637 om
de gevolgen van de crisis in goede banen te leiden.106 De eerste naam in de marge,
Sickes-Jan, is geplaatst op gelijke hoogte met de naam Rievers Jan in het gedicht.
Waarschijnlijk heeft een aantal namen in de marge betrekking op figuren uit het
boekenvak. Rievers kocht zich op 23-jarige leeftijd in in het boekverkopersgilde.107

De ander, Jan Sickes, is tien jaar ouder en boekbinder. In 1633 huwde hij de latere
vrouw van Jan Zoet, Machteltje Claes, maar dat huwelijk bleek in 1637 al ontbon-
den te zijn.108 De onder Sickes-Jan in de marge genoemde persoons- en bijnamen
zijn nieuw of uitbreidingen van die in het gedicht ernaast. Zowel Jan Rievers als Jan
Sickes moeten de personen in hun kolom aansporen hen te volgen. De eerste nodigt
de mensen voor het ‘groefmaal’ en de ander lijkt zijn groep langs herbergen of
drukkerijen te sturen. Door het veelvuldig gebruik van allerlei schuil- en bijnamen
is het vrijwel niet meer na te gaan welke personen bedoeld zijn en naar welke gele-
genheden Zoet verwijst. De plano met deze namen bevat dus mogelijk de tweede
druk Van Zoets Dood-Rolle. 

2.4.3 Testaments Openinghe

De laatste plano van dit drieluik, Testaments Openinghe ‘Testaments Openinghe en
Uytdeelinghe/, Ghedaen by de vrienden ende Erfghenamen wijlen Floortje
Floraas,109 is gewijd aan de hierboven gememoreerde bijeenkomst te Amsterdam.110

Ook op deze plano is het gedicht verdeeld over twee kolommen met een klein ge-
dicht bovenaan, maar houtsneden ontbreken. Het is een dialoog tussen de zich
steeds verbazende Fop en de alwetende explicateur Flip. In de openingsregels bo-
venaan verwondert één van hen zich (waarschijnlijk Fop):

Sie deer, bygort sie deer! is dat om Floortjes goet?
Kees het ien bleeuwe kluys, en Frans ien neusje bloet,
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106 Deze namen zijn ook afgedrukt in het pamflet Tooneel van Flora, gedrukt bij Johan Broersz in Amsterdam,
1637. 
107 Indien Jan Rievers dezelfde is als Jan Rieuwertsz. Zie Kleerkoper en Van Stockum 1914, p. 622. Onder-
trouw in 1649 op 32-jarige leeftijd
108 Zie hoofdstuk 3, p. 133-135.
109 Zie Bijlage 1B, nr. 6. Ook in Krelage 1942b, p. 80.
110 Krelage 1942a, p. 80 e.v., Krelage 1942b, p. 37 en p. 80 e.v.
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En onse slimme Piet ien Jaapje in sen koontje!
Ick sey veur al dat goet byloo niet iens God loontje.

Een verklaring voor deze merkwaardige situatie wil Flip wel geven. Met verbazing
over zoveel onwetendheid wijst hij op de dood van Floortje en op de begrijpelijke
reactie van de erfgenamen. Er moest echter orde geschapen worden, en daarom zijn
de beste vertegenwoordigers van de tulpenhandel uit Holland en Utrecht bijeenge-
komen en ‘Se sellent mit verstangt en wetenschap belegge’. Dan laat Flip de deelne-
mers de revue passeren terwijl hij ondertussen iedereen van commentaar voorziet.
Krelage heeft terecht gewezen op het onpersoonlijke van Zoets hekeling. Blijkbaar
kritiekloos nam hij hun namen over uit de Copey in het Tooneel van Flora,111 want
een klaarblijkelijke drukfout, Ferard voor Gerard, bleef gehandhaafd. Een van hen,
Clarenbeeck, komt met een voorstel over een gemeenschappelijke regeling voor de
transacties. Men stemt in en gaat over tot de verdeling van de erfenis, die verborgen
is in laden en koffers. Tot ontzetting van de aanwezigen bleken er echter alleen ‘lee-
ge ceeltjes’ in te zittengevonden. En wat rest tot slot? ‘Een moye strongt’! Gezien
Floortjes uiterste wil moest alleen dit overgebleven zijn. Fop stelt voor, dat ieder als
aandenken een deel ervan mee naar huis neemt:

Steeckt elck wat in je beurs, en kneetet mit wat sout,/
Misschien het binnen Jaar noch wel veraert in gout.
Neen is nou wel beschickt,/ wilt vry nee huys toe tyen,/
Je selt deur deuse tyng ie Wijve wel verblyen.112

Met dit gedicht is deze reeks afgesloten. Zoet heeft zich een talentvol spotter ge-
toond die ontleende motieven op een eigen manier in zijn werk heeft ingevlochten.
De in armoe gedompelde bloemisten zijn tijdelijk tot vaganten getransformeerd en
hun voormannen die naar de vergadering trokken, blijken slechts bedrogen vech-
tersbazen. 

Impliciet kwam de eigentijdse receptie aan de orde; het voorkomen van varianten
wijst hoogstwaarschijnlijk op bemoeienis van gedupeerden en enkele medepamf-
lettisten hebben zich klaarblijkelijk ook gestoord aan Zoets spotternijen. In een te
Enkhuizen door Alberts Wesselsz Kluppel te koop aangeboden pamflet prijst een
anonymus onder de zinspreuk ‘Duydt al ten besten’ in ‘De rechte bloem-prijs’ de
schoonheid van de bloem, de allergrootste schat ter wereld door God zelf van kleu-
ren voorzien.113 Volgens hem is het dwaasheid bloemen te bespotten en als de af-
finiteit er niet is, dan moet je maar letten op de door vraag en aanbod bepaalde han-
delswaarde van bloemen. Daarna volgt een regelrechte aanval op Zoets lasterlijke
taalgebruik en diens spot met de zwaar door de crisis getroffen floristen. De onbe-
kende rijmelaar besluit dan ter overdenking over Jan Zoet met het volgende:
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111 Tooneel van Flora, 1637, Evo. Zie Krelage 1942b, p. 40.
112 Krelage 1942b, p. 183. Fecalisch is ook ‘Floraas Uitterste Wil (DW, p. 203)
113 Krelage 1942b, p. 269. 
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Die met schelden en met spotten
Self bewijst te wesen sotten,
Scheldt doch niet (’t is quaet ghebreck)
Wijser mans als ghy voor geck.114

Anthony Smyters, de befaamde Antwerpse rekenmeester, die schuil gaat achter de
spreuk ‘Mijn haters sijn sot’, heeft naast anderen ook Jan Zoet gehekeld in ‘De ver-
stoorde en noyt gestorven Flora’.115 Waarschijnlijk ervoer Smyters het wel en wee
van de windhandel toen hij na zijn Antwerpse tijd zijn domicilie vond in Amster-
dam. Hij was hij een van de oudere leden van de Brabantse kamer en tevens vriend
van Vondel. Met een stortvloed aan barokke beelden en vergelijkingen worden Zoet
en ook andere critici om hun foutieve voorstelling van de windhandel door de aan
het woord zijnde Flora onderuit gehaald. Vooral Zoet wordt getroffen door haar
verbale mokerslagen, niet alleen vanwege diens ‘graf-schrift’ en ‘doode-rol’, maar
vooral vanwege zijn fecalische grap, die hem dan wordt ingepeperd:

Ghy seght mijn clamme sweet, en dan noch yets van geele
Uutbrac en soo afgingh, en dat ick dat ten deele
Mijn volck gelaeten heb: daerom ghy schijnt misnoeght,
Omdat het uwe was, en niemandt anders voeght;
Want niet alleen u nest of ander legher-steden
Begeelt en is geheel, maer selfs oock al u leden
Soo gantsch vervuyllet zijn, dat u niet anders wermt
Van hooft tot voeten toe, jae selfs al u gedermt;
Daerom met reden ghy u wel te recht verstoorde
Omdat een ander creegh geen u alleen toehoorde.116

Deze regels geven een levendig beeld van het niveau waarop de kritiek zich af en toe
afspeelde. Smyters eindigt zijn fulminaties met het dreigement dat wanneer Zoet
zich niet betert, hij wederom zijn verbale toorn over hem zal uitstorten. 

2.4.4 Floraas Wind-Waghen

Gezien deze aanvallen is het zeer waarschijnlijk dat de hekeldichten van o.a. Zoet
duidelijk opgevallen zijn tussen de andere schotschriften. De persoonsgerichte op-
merkingen in zijn hekeldichten zullen hem niet in dank zijn afgenomen. Daarom is
het mogelijk, dat zijn laatste hekeldicht op de tulpomanie, eveneens een dialoog,
anoniem verscheen. Het is door Krelage dan ook in de derde groep geplaatst. De ti-
tel ervan luidtHet is getiteld Ne Sutor ultra crepidam, Ofte Floraas Wind-Waghen,
vergeselschapt met haer sotte Kinderen, seylende uyt Hollandt naer Calis., Dit lan-
ge gedicht is afgedrukt onder de befaamde spotprent ‘De Mallewagen alias het vale-
te der Bloemisten’, toegeschreven aan de toen in Amsterdam werkende graveur
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114 Krelage 1942b, p. 271.
115 Krelage 1942b, p. 272 e.v.
116 Krelage 1942b, p. 274.
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Chrispijn de Passe Jr.117 Omdat deze dialoog in de in 1675 postuum uitgegeven DW
is opgenomen,118 maar ook vanwege de vele stilistische parallellen met zijn andere
hekeldichten die eveneens in die bundel zijn opgenomen, kunnen wij met stellig-
heid aannemen dat Floraas Wind-Waghen door Zoet is geschreven. 

Het is voorzover bekend de eerste maal dat een gedicht van hem en een erbij pas-
sende prent samen worden gedrukt en uitgegeven. Dit soort drukwerk, rijmprent
genoemd,119 veronderstelt een bepaalde samenwerking tussen drukker, schrijver,
graveur en uitgever. Meestal ontbreken echter hun namen en veelal ook datum en
plaats op het drukwerk. Door de afwezigheid van deze essentiële gegevens kan men
slechts raden naar de aard van die samenwerking. Van deze rijmprent zijn enkele
exemplaren bewaard. De gravure is steeds dezelfde, maar van het opschrift is een
variant bekend.120 Naast de genoemde titel komt voor Floraas Malle-Wagen ofte
voor-windts uyttocht naer Kales en Reyn-uyt, om in Lethis Vloet te versuypen.121

Alvorens op de tekst in te gaan, is voor een goed begrip ervan een korte beschrij-
ving van de prent noodzakelijk. Deze gravure, die al verschillende keren beschre-
ven is,122 zit boordevol symboliek. In de vier hoeken zijn inzetten aangebracht met
afbeeldingen die de op- en ondergang van de tulpenhandel markeren. Centraal op
de prent bevindt zich een zeilwagen, erboven aangeduid met ‘mallewagen’, waarin
het ‘zotte gezelschap’, volgens de genealogische wapens op de zijkant van de wa-
gen, ‘nouveaux riches’, is gezeten. Flora torent boven hen uit naast de vlag met de
gekskap. Een aap is de mast ingeklommen en poept op het gezelschap. Een straffe
wind bolt het zeil, waardoor de wagen, die nu over het strand rijdt, de zee in gebla-
zen wordt. Een andere wagen is al gedeeltelijk in de golven verdwenen. ‘Ydel hope’
voorop de wagen gezeten laat een vogel los, waarboven staat ‘ydel hope ontflogen’.
Links is een stadsbeeld met een imposante toren gegraveerd, dat vrijwel zeker
Haarlem voorstelt, het centrum van de tulpomanie. Het transept en de zijbeuken
geven aan dat de Sint Bavo bedoeld is, de toren is echter van onbekende herkomst.
Voor de stadsmuren pogen rijkgeklede lieden een plaats op de wagen te bemachti-
gen. Op de voorgrond liggen verlepte tulpen. Aan de vloedlijn rechts lijken een
‘Santvorder Boer’ en een schout in een druk gesprek gewikkeld. De symboliek op
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117 Muller 1758, Rijkprentenkabinet. Zie Bijlage 1B, nr. 7.
118 DW, p.199-203. Ook Krelage 189-193, nr. 31. Over de verhouding van de originele gedichten tot hun ver-
schijning in de DW, zie hoofdstuk 10, p. 631-635.
119 De historieprent is door de 19de-eeuwse antiquaar Frederik Muller afdoende gedefinieerd, hier samengevat
als een getrouwe afbeelding van een gelijktijdige gebeurtenis en ook zinne- en spotprenten van een of andere per-
soon, daad of gebeurtenis. Zie uitvoeriger: A.Blom in AGN dl..9. p. 222-227). Hoewel ook Beijermans-Schols
deze term nog hanteert (Heybroek 2000, p. 15), verkies ik deze term ‘historieprent’ in navolging van Van Vaeck
(Van Vaeck 1994 III, passim) dit soort drukwerk aan te duiden met ‘rijmprent’. Hoewel ‘historie’ niet slechts een
gebeurtenis in het verleden hoeft aan te duiden, heeft de term ‘historieprent’, gezien de grote diversiteit aan druk-
werk die ze moet dekken, een te beperkte reikwijdte. 
120 Muller 1758, onder der gravure bevindt zich Zoets tekst; Atlas van Stolk 1790 heeft dezelfde gravure, maar
zonder tekst. 
121 Ex. Collectie Krelage 1942b, p. 188. nr.31.
122 Bijv. door Krelage 1942b, p. 44; Krelage 1942a, p. 86; Schama 1988, p. 369.
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de prent is herkenbaar, weelderige kledij, drankzucht, gekskappen en weggewor-
pen bloemen benadrukken overduidelijk het einde van het tijdperk van de tulpen-
speculatie, dat vooral gekenmerkt werd door weelde en overdaad en geld- en win-
zucht.

Het gedicht onder de gravure bestaat uit drie kolommen. De ‘Santvorder Boer’
op de prent heeft Zoet in zijn dialoog vervangen door een zeeman, een voor Zand-
voort meer passend beroep. In het inmiddels bekende boertige taaltje uit de zeeman
zijn verbazing over de door de wind voortgedreven wagen en het vreemde gezel-
schap erin. Hij vermoedt dat er een ‘lichte’ vracht op zal zijn en geeft luidkeels aan-
wijzingen hoe men de wagen moet sturen. Ondertussen maakt hij zich vrolijk over
het gezelschap erop, zijn het ‘Ridders van Reyn-uyt’ of is het ‘Lichtmis volck’?
Hun attributen zijn hem onbekend en hij zou daar graag over ingelicht worden.
Dan verschijnt de schout op het strand, die hem in een heel wat deftiger taal duide-
lijk maakt dat er bloemisten op de wagen zitten. Dat maakt heel wat los bij de zee-
man, want die lui kent hij wel. Hij windt zich op bij het vertellen over hun kroegle-
ven, luiheid en praalzucht waartegen zijn eigen eenvoud duidelijk afsteekt. De
schout relativeert echter de waarde van dat weelderige leven door te wijzen op de
kortstondigheid ervan, het is te vergelijken met zoals een schone bloem die door de
wind van haar steel gerukt wordt. De zeeman weet dan weer van het zuipen en
‘krioelen’ op de Doelen, een bekende herberg in Haarlem, waar de bloemisten el-
kaar graag opzochten. Daar – typisch detail voor Zoet – hield een meisje een ‘popje’
aan over, voor wie ze geen vader wist te vinden. Vervolgens wijst de zeeman op de
wagen die nu vaart gaat maken: 

De Aap klimd na de steng,by loo zoo ras hy mach,
Hy moet wis vyand sien, hy doet sen poort vast open,
En geeft van aftren vuer, dat al de struyf komt lopen 
Op mallers kost`lik goet, wel seper dat komt schoon,
Dit is op Floortjes hooft een Perel an er Kroon:
Nou isse braaf verguld, hoe sitse nou te proncke,
Wel seper worter dat deer so om niet eschoncke?123

Zij zien nu de mallewagen verdwijnen in ‘Lethis vloed’, waarin alles voorgoed ver-
gaat.124 Op dezelfde manier gaan Flora, de bloemen en de weelde ten onder. De zee-
man beaamt de woorden van de schout, ‘dat komt ervan, versope in een morsich
slootje’. Hij roept de wevers op hun getouwen weer op te zoeken en ook anderen
spoort hij aan hun vroegere ambacht weer uit te oefenen. Tenslotte wordt de schout
door de zeeman thuis uitgenodigd ‘wat te kluyve’. 

Ook de rijmprent bevat metaforen uit de vagantenliteratuur. Oorspronkelijk
voeren de onmaatschappelijken met het ‘narrenschip’ naar de hel, later bleek men
eveneens van een wagen gebruik te maken.gemaakt. De gehele scheepsallegorie en
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123 Floraas Wind-Waghen.
124 Rivier in de onderwereld waaruit overledenen dronken om hun aardse leven te vergeten.
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naar analogie daarvan de ‘wagenallegorie’,125 bepalen grotendeels het decor waarte-
gen Floraas Mallewagen gezet kan worden. Daarin past ook het spotdicht ‘Vanden
langhen Wagen, met zijn lichte vracht’, uit de Veelder-hande Gheneuchlijcke Dich-
ten dat Zoet geïnspireerd kan hebben.126 De volkstypen hebben plaats gemaakt
voor ‘nouveaux riches’. Samen met andere metaforen die eveneens verwijzen naar
de vagantenliteratuur, bevestigt ook Floraas Wind-Waghen Zoets intentie de bloe-
misten te vergelijken met deze laatmiddeleeuwse zwervers. 

Hij heeft door deze dialoog een groot aantal facetten van de prent meer kleur ge-
geven en tevens impliciet op de samenhang van bepaalde elementen gewezen. Hoe-
wel de kunstenaars die deze prent samen vervaardigd hebben, bekend zijn, is de
aard van hun samenwerking niet duidelijk. Indien De Passe, zoals Krelage veron-
derstelt, zijn gravure heeft vervaardigd naar het schilderij ‘Flora op de mallewagen’,
van Hendrik Gerritsz Pot, dan heeft hij dat toch niet al te nauwgezet gedaan. De
twee belangrijkste varianten zijn de toevoeging van de twee sprekers, ‘Santvorder
Boer’ en de schout aan vloedlijn en de poepende aap in de mast. Beide elementen lij-
ken vooral een functie te hebben gehad bij een verklarende tekst. Mogelijk was De
Passe bekend met Zoets tekst of met het concept ervan. Het is zeer goed denkbaar-
maar mogelijk datzijn zij details hebben veranderd en aangepast in onderling over-
leg. Zoet heeft de boer vervangen door een ‘zeeman’, maar is die vervanging een
keer vergeten, gezien een klaarblijkelijke vergissing in zijn verhaal.127 De varianten
in het opschrift lijken eveneens op tussentijdse aanpassingen. De andere titel, Flo-
raas Malle-wagen, staat boven hetzelfde verhaal. 

Met deze historieprentrijmprent besluit Zoet zijn bemoeienissen met de tulpen-
speculatie waarmee hij in vergelijking met de schotschriften van anderen behoorlijk
de spot heeft gedreven. Die hekeldichten bevestigen duidelijk zijn talent om in een
boertige stijl vermengd met raak gekozen beelden personen en toestanden aan de
kaak te stellen. Zo weet hij het standsverschil in de dialoog te benadrukken door
taalgebruik: boertig tegenover deftig. In hoeverre Zoet daarentegen met het wel en
wee van de bloemisten heeft meegeleefd, valt uit zijn hekeldichten niet op te maken.
Zijn spot vertoonten een zekere distantie, die vergezeld gaat van een duidelijke les:
schoenmaker blijf bij je leest. Hij zal op de hoogte geweest zijn van de goklust van
de Haarlemse wevers en andere speculanten.128 Krelage vermoedt zelfs dat Zoet in
die periode in Haarlem gewoond heeft,129 maar aangezien zijn andere werken zijn
gedrukt in en gerelateerd aan Amsterdam, is dat vrij onwaarschijnlijk. 
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125 Pleij 1979, hoofdstuk V.
126 Veelderhande Geneuchlijcke Dichten 1899, p. 156-160.
127 In het begin wijst de zeeman op zichzelf met de woorden ‘voor een boer als ick’.
128 Zie Goldgar 2007, passim. 
129 Krelage 1942b, p. 14-15.
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2.5 De klucht Jochem-Jool, oorsprong en invloeden

Over de activiteiten die Zoet in deze periode ontplooid moet hebben om in zijn da-
gelijkse levensbehoeften te voorzien, zijn geen gegevens voorhanden. ‘De meeste Am-
sterdammers “scharrelen” om in leven te blijven’, merkte Albach eens op en consta-
teerde tevens een dergelijke instelling bij toneelspelers en zelfs schouwburgregenten.130

Ook Jan Zoet zal voor de nodige pecunia van diverse markten thuis geweest moeten
zijn. Of hij in 1637 al een herberg drijft en optreedt in toneelspelen, zoals hij later
een tijdlang zal doen, is niet aan te geven, hoewel dat wel gesuggereerd is.131 Wel is
gebleken dat zijn tweede klucht, Jochem-Jool ofte Jalourschen-Pekelharingh niet zijn
enige literaire heldenfeit is in deze periode.132 Naast ander toneelwerk blijkt hij zich
ook op grote schaal met het vervaardigen van gedichten voor een liedboek getiteld
Amsteldams Minne-beekje te hebben beziggehouden. Deze literaire werkzaamhe-
den zullen hem een plaats gegeven hebben in een wereldje van toneelspelers, schrij-
vers, drukkers en uitgevers, dat te vinden was in de herbergen in de buurt van de Aca-
demie. In dat zeer complexe netwerk waarin naast bewondering en waardering, haat,
nijd en ruzies aan de orde van de dag geweest zullen zijn, had Vondel een grote in-
vloed. Ook Jan Harmensz Krul was nog zeer gezien, ondanks het echec dat hij ge-
leden had met zijn ‘Muzyck-Kamer’. Hij en zijn aanhangers zullen echter op korte
termijn de macht van de leiding van de ‘Amsteldamsche Kamer’, die straks met eni-
ge anderen de Schouwburg zal gaan besturen, duidelijk ondervinden.133

Dat Zoet zijn carrière als toneelschrijver niet al bij voorbaat geknakt zag doordat
zijn eerste klucht niet werd opgevoerd, blijkt uit zijn verdere productie. Hij schreef
niet alleen een klucht, maar voltooide ook een ernstiger stuk, Clorinde en Dambise,
dat echter pas in 1640 in première zou gaan. Voordat de datering van dit stuk on-
derbouwd zal worden, bespreek ik eerst de klucht die waarschijnlijk als eerste van
de twee geconcipieerd werd en in 1637 in druk is verschenen.

Deze klucht, Jochem-Jool ofte Jalourschen-Pekelharing, is mogelijk evenmin op-
gevoerd, want de bronnen zwijgen daarover.134 Waarschijnlijk had Zoet dit stuk
bestemd voor opvoering in de Schermschool, daar het toneel van de Academie toen
werd verbouwd tot de Eerste Amsterdamse Schouwburg.

Met een kort, enigszins serviel stukje proza draagt hij deze klucht op aan Willem
Ruyter, die ‘Konstbroeder’ wordt genoemd. Het behelst het traditionele verzoek
om bescherming tegen kritiek, want Jochem wordt al zo ‘geribsackt van sijn loose
Stijn’! Willem Ruyter, toneelspeler en herbergier aan de Keizersgracht bij de Aca-
demie, moet een prominente figuur geweest zijn in de toenmalige toneelwereld. Van
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130 Albach 1977, p. 35.
131 Albach 1977, p. 162, noot 60.
132 Zie Bijlage 1B, nr. 8.
133 Cf. Wijngaards 1964, p. 9 e.v. Uitvoerige kritiek op deze regenten wordt gegeven in het aan M.G. Tengnagel
toegeschreven hekeldicht D’onbekende voerman van ’t schou-burgh, 1652.
134 Hummelen 1982, p. 279; Oey-De Vita 1983, p. 37.

62



zijn zware lijf met karakteristieke kop zijn tekeningen gemaakt door Rembrandt.135

Alvorens zich als herbergier te vestigen, heeft deze toneelspeler een turbulent leven
geleid. Jarenlang maakte hij deel uit van de ‘Bataviersche Comedianten’ die, om zich
van de rondtrekkende Engelse ‘strolling players’ te onderscheiden, er duidelijk voor
uit kwamen zich van de ‘Nederduytsche spraecke’ te bedienen.136 Toch heeft hij
contacten onderhouden met die Engelse komedianten, want in 1636 moest Willem
op verzoek van Robbert Reynolds volgens een notariële akte verklaren dat de En-
gelse komediant Eduard Pudsie uiterlijk 26 december 1636 een kwart van de ge-
meenschappelijke toneelkleren zou leveren.137 De contacten met deze groepen En-
gelse komedianten die op onregelmatige tijden in Amsterdam, Den Haag en Leiden
speelden,138 zijn in dit kader van belang voor de achtergrond van de pekelharingfi-
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135 Diverse afbeeldingen zijn te vinden in De Waal 1969, p. 338; Dudok van Heel 1979, p. 83.
136 Albach 1977, p. 20.
137 Not. Mr. P. Barcuman. NAA nr.1276, fol.253, dd 13.12.1636. Cf. Dudok van Heel 1979, p. 83 e.v.
138 Er is zeer weinig over hen bekend, Cf. Kossmann 1910, p. 104; cf. Begemann 1964, p. 398 e.v.; Bachrach
1970, p. 78 e.v. 
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guur. Van deze groepen wordt die onder leiding van Reynolds als de belangrijkste
gezien. In 1618 kwam deze groep uit Engeland in Duitsland met een nieuw reper-
toire om daar op diverse plaatsen op te treden. In deze groep draagt iemand de naam
van ‘Robert Pickelhäring’ en enige maanden later blijkt de tweede naam van het ge-
zelschap ‘bicklingherings compagnie’ te zijn.139 Pekelharing stelt een clown voor,
van wie diverse verschijningsvormen bekend zijn, afhankelijk van het stuk waarin
hij optreedt. Creizenach beschrijft enkele afbeeldingen van pekelharingen uit de
vroege zeventiende eeuw.140 Opvallend in de kledij zijn de te grote hoed met veren,
een nauwsluitend jak met grote knopen, een brede kraag en een korte wijde broek.
Opwaarts gedraaide knevels en een kort baardje sieren het gelaat. Uiteraard bestaan
er talloze varianten afhankelijk van tijd en plaats, waarvan Albach voorbeelden uit
de zeventiende eeuw laat zien,141 maar het kostuum zal altijd het opvallendst ge-
weest zijn. In de kluchten van de ‘strolling players’ vond Creizenach nog enige ei-
genaardigheden van de pekelharing: het verrichten van gymnastische toeren, het ja-
gen op drinkgeld, het publiek toespreken en het maken van koddige gebaren.
Verder onderzoek naar de oorsprong van de naam van de pekelharing en de wijze
waarop deze koddige figuur zich op het toneel in de Nederlanden heeft gemanifes-
teerd is hier niet relevant.142 Opmerkelijk is evenwel dat de genoemde groep Engel-
se komedianten deze figuur op het Nederlandse kermistoneel heeft geïntroduceerd.
Er loopt dan onmiskenbaar een lijn van dat kermistoneel naar het rederijkerstoneel
en opvoeringen in de Schouwburg. Een nauwkeurig inzicht hoe deze infiltratie zich
voltrokken heeft en in welke mate, ontbreekt volgens Albach echter.143 Belangrijk is
in ieder geval dat de figuur van de pekelharing binnen de wereld van de klucht een
aantal nieuwe stukken heeft doen ontstaan.144

Van ongeveer 1630 af zijn Engelse spelers zeer actief geweest in het westen van
Nederland. Een enkel getuigenis van het repertoire is overgeleverd.: Dit vermeldt
moraliteiten, bijbelse stukken en uit de Engelse toneelwereld afkomstige genres als
‘historiën, tragediën en komediën’. Van deze verzameling die in 1620 is gedrukt on-
der de titel Engelische Tragedien und Comedien,145 zijn slechts weinig exemplaren
overgebleven. Het is een Engels repertoire, waarvan de titels in eenvoudig Duits
zijn overgezet. In het begin van de zeventiende eeuw werden deze stukken in
Duitsland veelal op kermissen gespeeld, maar ook op vorstenhoven waren ze te be-
wonderen. De invloed van al deze opvoeringen reikte blijkbaar zo ver dat contem-
poraine Duitse auteurs af en toe stukken uit die bundel bewerkten, zoals Jakob

2 1636-1639: van Meyspel tot Roomsche-Vreucht

139 Creizenach 1889, p. 94, 95.
140 Creizenach 1889, p. 104-105.
141 Albach 1990, p. 78.
142 Albach 1990, passim.
143 Albach 1990, p. 75.
144 Zoals: Jan Zoet, Jochem-Jool ofte jalourschen Pekel-haring, Jan Vos, Klucht van Oene, I. Vos, Singhende
klucht van Pekelharing in de kist, I. Vos, Domine Johannes, ofte jaloerschen Pekelharing.
145 Bij nadere informatie bleek dat het door J.A. Worp geraadpleegde exemplaar uit Dresden in de Tweede We-
reldoorlog verloren was gegaan. De Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel bezit nog een exemplaar.
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Ayer, die ca 1600 Ein ander lustig Pickelhäringsspiel als komisch tussentoneel in een
ander toneelstuk gebruikt heeft.146

Ook in Nederland zal het repertoire van de ‘strolling players’ en hun Nederland-
se confraters uit dit soort spelen bestaan hebben, en waarschijnlijk is door hun toe-
doen de pekelharing een tijdlang een populaire toneelfiguur geweest.147 Een gravu-
re van de buitelaars en potsenmakers in het in 1635 uitgegeven Tafereel van de
Belacchende Werelt van A.van de Venne schetst ons een beeld van een gecombineerd
optreden van allerlei soorten artiesten.148 Hoewel deze prent al uit 1628 stamt,149 zal
in 1635 een dergelijke voorstelling nog steeds actueel geweest zijn. Van de Venne laat
in de erbij horende tekst de toeschouwers vertellen wie er op de prent te zien zijn.
De lezers konden onder meer het ‘Krommediangte Spul’ er zien optreden.150

Jan Zoet zal in zijn Haagse periode dergelijke voorstellingen ongetwijfeld gezien
hebben, maar of hij dit soort ambulante groepen ook in Amsterdam heeft zien op-
treden, is moeilijk vast te stellen. Deze leemte is namelijk ontstaan door het afbran-
den van het Spinhuis. De opbrengsten van de toneelvoorstellingen van de Oude Ka-
mer en de Academie en daarna van de Schouwburg waren bestemd voor het
Oudemannenhuis en Weeshuis. Het. Het Spinhuis verkreeg een deel van de op-
brengsten van ‘alle degenen die eenige “comoedien, schermers, e.a. speelen ofte
nieuwigheden” zouden vertoonen’.151 Doordat in 1643 ook het archief van deze in-
stelling in vlammen was opgegaan, zijn geen gegevens meer voorhanden over deze
groepen toneelspelers. Oldewelt heeft echter aannemelijk gemaakt met behulp van
uitspraken van burgemeesters uit 1628 gecombineerd met archiefgegevens uit de
vijftiger jaren van de zeventiende eeuw, dat zulke groepen niet alleen na de brand
maar ook ervoor in Amsterdam actief geweest moeten zijn.152 De eerder genoemde
contacten van Willem Ruyter met Engelse toneelspelers ondersteunen die veron-
derstelling.

We kunnen derhalve gevoeglijk aannemen dat Jan Zoet de komedianten op de
kermis in Amsterdam heeft zien optreden en met hen herbergen zoals van Ruyters
en Hancock heeft bezocht. Hij kan in dit milieu de tekst gekregen hebben, die hem
tot voorbeeld zou dienen voor zijn nieuwe klucht.

2.5.1 Voorwoord en inhoud

Evenals bij het Tweede Deel van Drooge Goosen gaat ook hier de titel vergezeld
van een pakkend spreekwoord, waardoor de lezer al vast de teneur van de tekst kan
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146 Tittmann 1880, LIV.
147 Zie de toneelstukken in noot 144.
148 Van de Venne 1635, p. 69. Kort besproken door Van Vaeck 1994 III, p. 750.
149 Van Vaeck 1994, p. 750.
150 Van Vaeck 1994, p. 750.
151 Oldewelt 1942, p. 128.
152 Oldewelt 1942, p. 130.
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proeven: ‘Daer jalousy de sinnen queld, Is ’t hooft en t’heele lijff ontsteld’. Na de
dood van Thomas Sergeant in 1636 heeft de populaire uitgever van toneelstukken,
Dirck C. Houthaeck Zoets nieuwe klucht uitgebracht. Het drukwerk liet hij ver-
richten door Ot Barendtsz Smient, die buiten de ‘Regeliers Poorte’ zijn werkplaats
had.153 Mogelijk betekende het feit dat Houthaeck de Jochem-Jool uitgaf een zekere
erkenning en waardering voor Zoet als toneelschrijver. Mogelijk genoot deze uit-
gever in die tijd bescherming van het stadsbestuur, want het wapen van Amsterdam
siert de titelpagina.

Twee lofdichters, N. Pels en W. van Kroos-beeck, openen het voorwerk met
weinig indrukwekkende maar wel interessante gedichten. Pels was boekdrukker,
woonachtig in de Gasthuissteeg achter de Dam en tevens dichter.154 Van hem is
geen bundel met eigen werk bekend, maar wel zijn er veelal onder de spreuk ‘Ver-
andert in tij(d)ts’ lofdichten en bijdragen in liedbundels, zoals het Amsterdamsch
Minne-beekje, gepubliceerd. Dit boekje zal later uitvoerig aan bod komen.

Zoets klucht eert Pels met een kort gedicht, een ‘Vierlingh’ genaamd. Met het ge-
bruik van een dergelijk purisme sluit Pels zich aan bij het toen gehuldigde ideaal de
Nederlandse taal te zuiveren.155 In dit korte gedichtje wordt Zoet geprezen als de
herrezen Aristophanes. Hij zou de ‘Roomsche tael’ zeer lofwaardig vertaald heb-
ben, waarbij Pels impliciet te kennen geeft zowel Aristophanes’ afkomst als zijn
werk niet te kennen. Het is zeer wel mogelijk dat de komedies van deze Atheense
satiricus in de zeventiende eeuw onder de niet-klassiek geschoolden voor kluchten
werden gehouden. In tegenstelling tot dat van Plautus en Terentius is Aristopha-
nes’ werk tijdens de Renaissance nauwelijks vertaald.156

De andere lofzanger, W. van Kroos-beeck, een geheel onbekende dichter, meen-
de de geest van Bredero bij Zoet te herkennen. Een dergelijke waardering is zeker
niet gering, wanneer men bedenkt dat Bredero’s spelen nog voortdurend gespeeld
werden. Ook Zoet komt aan het woord en evenals in het Tweede Deel van Drooge
Goosen acht Zoet het wenselijk zijn hoofdpersoon om diens eenvoudige aard in be-
scherming te nemen:

Aende kijckers
Mijn vrunden als gij Jochem siet
Ick bidje doch,veracht hem niet,
Schoon dat hy slegt is van verstant
Hy heeft hier noch gelijck int Lant.157

De inhoud van de klucht is als volgt: Jochem, een boer, verdenkt zijn vrouw, Stijn
Smuls, van buitenechtelijke omgang met molenaar Hans. Uiteraard ontkent Stijn
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153 Cf. Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 726.
154 Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 557.
155 Zie voor de taalkundige opvattingen hoofdstuk 10, p. 641-642.
156 Bolgar 1964, p. 508-509.
157 Jochem-Jool 1636, p. Aiivo. 
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dit ten stelligste waarna Jochem het toneel verlaat. ‘Snoep-siecke’ Hans komt nu op
en het tweetal heeft de grootste pret over Jochems achterdocht. Na elkaar in vuur
en vlam te hebben gezet door dubbelzinnige praat verlaten zij het toneel om de lief-
de te bedrijven. Het publiek wordt in die tijd vermaakt door Droncke Jorisje, die
liedjes zingt en vertelt over ‘snobbelzieke joffertjes’, die hem, weliswaar voor geld,
geplezierd hebben. Hans en Stijn komen nog nagenietend weer tevoorschijn, maar
voor Hans is het beter te verdwijnen, want Jochem is in aantocht. Terwijl Stijn aan
de zijkant van het toneel blijft staan, vertelt Jochem het publiek hoe hij Stijn denkt
te ontmaskeren, ‘dat vat is zonder hoepen’. Ondertussen heeft Stijn alles gehoord
en weet ook welke plannen Jochem gaat smeden om achter de waarheid te komen.
Hij zal Lubbert Glasoogh, de plaatselijke duivelbanner, een bezoek brengen. Stijn
komt dan naar voren en laat Jochem weten het met zijn plannen eens te zijn. Dan
gaat het paar naar binnen om wat te eten. 

Het tweetal is amper vertrokken of Hans komt lachend tevoorschijn. Volgens
een vermelding boven zijn tekst blijkt hij op de hoogte te zijn van Jochems plannen
en hij heeft al een plan bedacht om Jochem te bedriegen. Hijzelf zal voor duivelban-
ner spelen, maar daartoe zijn wel de passende kleren nodig. Op dat ogenblik komt
Lubbert op, die na een smoes van Hans bereid is hem zijn kleren te lenen. Als zij
van het podium zijn vertrokken komt Jochem, die zeer begerig is Stijn te ontmaske-
ren. Dan ziet hij de duivelbanner toevallig komen aanlopen. Hij herkent de verkle-
de Hans niet, spreekt hem aan en verbaast zich over diens voorkennis. Hans moet
echter in het meegebrachte boek opzoeken hoe hij Jochem kan helpen. In die korte
tijd dat Jochem dan z’n behoefte gaat doen, wil Hans aan het publiek kwijt dat hij
die nacht weer met Stijntje wil ‘hossebossen’.158

Hans adviseert Jochem ’s nachts naar het kerkhof te gaan, daar toverwoorden te
spreken, naar een bepaald graf te lopen en een daar liggende steen op zijn linker zij
vast te binden. Volgt Jochem deze adviezen nauwgezet op, dan zal hij als twee
druppels water lijken op molenaar Hans. Jochem vindt dit advies uitstekend en gaat
het terstond opvolgen. Hans blijft tevreden achter en vertelt de tevoorschijn geko-
men Stijn enkele verhaaltjes over lieden die nog zotter zijn dan Jochem. Uit voor-
zichtigheid gaan beiden nu uiteen, hoewel dat Stijn wel spijt.

De tijd blijkt geen rol te spelen, want nu komt Jochem alweer op met de bewuste
steen op zijn zijde. Dan verschijnt Hans en doet alsof zijn evenbeeld voor hem
staat. Hij wendt een opkomende boosheid voor en gaat naar binnen om zijn degen
te halen. Jochem laat dan de steen zakken en als Hans driftig naar buiten komt ziet
hij slechts de ‘gewone’ Jochem staan. Zij gaan dan met een groet uit elkaar. Jochem
trekt de steen weer op en wil nu weten hoe Stijn op hem reageert. Maar als hij haar
probeert te grijpen heeft zij een duidelijk antwoord klaar:
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158 Een overeenkomst met de bekende houtsnede in de Sack der Consten (1528) dringt zich op. Daarop wordt
een man afgebeeld die zijn behoefte doet, terwijl een ander met zijn vrouw wegloopt. 
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K’segh houje handen thuys, ja wel togh hoddebeck,
Jan Trijntjes, Lubbert sul Hans schiefkin, Esels-ooren.
Mal oene brant van lust, gaet lello, laetje smoren
In Doof-pot, wegh her-uyt/ hier kapstock, ’k heb een Man
Waer mee ick as ick wil, wel zoetheyd hebben kan,
Jey boort dat gaatje niet, tis voor een aer doen maken
Wel hey! hoe mach een mensch dus vroegh an ghecken raken
Loop nae de Slijpstien toe, je kaey die leutert vrient,
Tis overdubbeld tijd datjey ’esneden dient.159

Hans ziet dan die pogingen van zijn evenbeeld en slaat hem met een meelzak op het
hoofd, waarna Jochem geheel wit van het toneel verdwijnt. Hans en Stijn blijven
nog even en zij verzoekt hem ‘nog eens over te varen’. Jochem komt even later al-
leen terug op het toneel en toont zich voor het publiek zeer tevreden met de bewe-
zen eerbaarheid van zijn Stijn. Haar kuisheid is volgens hem te vergelijken met die
van Lucretia. Deze vrouw was toen het klassieke symbool van kuisheid.160 Jochem
besluit het spel met de volgende woorden: 

k’ Sie Hans gien kans en het: nou t’gaet je wel te samen:
En bin ick wat te sleght, ick hoeftmen niet te schamen,
’k Heb hier noch broers ghenogh die ’t gaet ghelijck as mijn,
Wiens Vrouwen eerlijck zijn ghelijck as Jochems Stijn.161

Deze uit acht ‘uytkomsten’ bestaande klucht van 445 regels zou een bewerking zijn
van het Pickelharingspiel uit 1620.162 Dit spel maar ook verschillende andere toneel-
stukken van de ‘strolling players’ en Duitse bewerkingen ervan zijn in de tweede
helft van de negentiende eeuw onder Duitse literatuurhistorici onderwerp geweest
van onderzoek. Bolte heeft verschillende varianten van dit spel gevonden, waaron-
der een versie van Ayer en een Zwischenspiel vom wunderthätigen Stein. Volgens
hem heeft Zoet zich door een variant van deze laatste versie laten inspireren. Bij
vergelijking blijkt evenwel dat Zoet een eigen weg is gegaan, want de vermelde
Duitse kluchten komen meer met elkaar overeen dan met Zoets Jochem-Jool. Om-
dat ‘Zwischenspiele’ doorgaans niet afzonderlijk werden opgevoerd, is een verge-
lijking met Ein lustig Pickelhäringspiel, darinnen er mit einem Stein gar lustige Pos-
sen machet uit de bundel Engelische Comedien und Tragedien zinvoller.163 Een
dergelijk spel zal hoogstwaarschijnlijk op het repertoire hebben gestaan van de En-
gelse komedianten. Bij deze vergelijking ga ik uit van de veronderstelling dat Zoet
deze klucht voor zijn Jochem-Jool heeft bewerkt. 

Het Lustig Pickelhäringspiel telt 355 regels proza en bestaat uit twee delen: Actus
Primus en Secundus. In de eerste scène ruziën een boerin en haar man Hans over
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159 Jochem-Jool p. Biiivo.
160 Echtgenote van Tarquinius Collatinus, die zichzelf met een dolk doodde toen zij onteerd werd door Sextus
Tarquinius. Daarover gaat het toen bekende gedicht Lucretia van D.P. Pers (1624).
161 Jochem-Jool, p. Bivvo.
162 Uitgegeven door Tittmann 1879, nr.VII.
163 Cf. Kollewijn 1882. Kollewijn vergeleek drie kluchten zonder op de resultaten daarvan diep in te gaan.
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wie de deur moet sluiten. Dit kluchtige begin was oorspronkelijk een apart verhaal,
bewerkt voor toneel en terug te vinden als novelle bij de Italiaanse novellist Ser-
cambi.164 Deze inleiding heeft Zoet vervangen door de passage waarin Jochem zijn
twijfels uit over de echtelijke trouw van Stijn. Een dergelijke wijziging is wat de
eenheid van de klucht betreft zeker een verbetering. In beide spelen hebben de
vrouwen zich met de molenaar teruggetrokken om de liefde te bedrijven. In de
Duitse klucht verschijnt op dat tijdstip een kwade boer Hans, die het publiek mee-
deelt, dat zijn vrouw in haar slaap de buurman lief noemt. Hij moet zo snel moge-
lijk naar de stad om een duivelbanner te raadplegen. Zoet liet in dit intermezzo een
nieuwe figuur, Droncke Jorisje, optreden. Jochem verschijnt pas later en zal ook
een duivelbanner raadplegen, waarvoor opnieuw een figuur ingelast moest worden:
Lubbert Glas-oogh. Dergelijke uitbreidingen maken zo’n passage zeker kluchtiger. 

De anonieme Duitse auteur is na 149 regels proza bij de Acta Secundus gekomen,
waarin Hans met zijn steen gaat toveren. Zoet is pas na 312 regels bij het toveren
aangekomen; een belangrijke wijziging in de structuur, die vooral voortvloeit uit
Zoets voorliefde voor de dialoog en variatie op het toneel. Een andere uitbreiding is
het fecalische tafereeltje, waar de korte afwezigheid van Jochem Hans de gelegen-
heid biedt zijn seksuele verlangens nogmaals aan het publiek kenbaar te maken. 

Het laatste deel van beide kluchten is evenmin gelijk. Het langere Duitse slot be-
vat veel herhalingen, hetzelfde plan wordt verschillende keren uiteengezet en ook
het resultaat wordt herhaald. Boer Hans is daarom uiteindelijk vooral trots op zijn
toverkunsten, die hij op ieders aanraden overal moet gaan vertonen, terwijl Jochem
zich er alleen op beroemt een kuise vrouw te hebben. Door Stijn duidelijk te profi-
leren als een vrouw met veel seksuele behoeften, die zij vaak in een suggestieve me-
taforiek uit, en door Jochem als de herkenbare onnozele hals neer te zetten, heeft
Zoet van het Duitse voorbeeld een eigen klucht gemaakt, waarin het seksuele en het
boertige veel meer aandacht hebben gekregen.165 Ook hier is de eerder gereleveerde
wereld waar bedrog hoogtij viert duidelijk aanwezig en daarom sluit ook deze
klucht goed aan op de hierboven door Van Stipriaan genoemde thematiek van de
zeventiende-eeuwse kluchten. Om deze openlijk beleden hartstochten hebben
vroegere onderzoekers nauwelijks genoeg woorden gevonden om hun afkeur te la-
ten blijken. Men had klaarblijkelijk weinig oog voor de vele originele vergelijkin-
gen en uitdrukkingen die Zoet kwistig door de hele klucht strooide. Zij getuigen
van een grote taalvaardigheid en fantasie bij het vinden van variaties op vaak het-
zelfde thema. 

Een nouveauté in deze klucht is het lied van Droncke Jorisje. Zoet heeft hiervoor
een mogelijk populaire wijs gebruikt, ‘Hier buyten daer de Zwaen uyt hingh’. Deze
muzikale toevoeging kan samenhangen met zijn intensieve bemoeienissen in deze
periode met een nieuw liedboekje, Amsteldams Minne-beekje. 
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164 Bolte 1895, p. 226.
165 Van Stipriaan 1996, p. 104, wijst op een zekere verwantschap van de Jochem-Jool met novellen van Boccaccio.
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2.5.2 Tweede Deel van Drooge Goosen en Jochem-Jool

Dat Zoets kluchten in een aantal opzichten van elkaar verschillen, valt uit boven-
staande beprekingen duidelijk op te maken. Het Tweede Deel van Drooge Goosen
is structureel wat minder hecht dan de Jochem-Jool, het telt negen personen tegen
vijf in de tweede klucht, bevat meer beelden uit het dagelijks leven en minder seksu-
eel taalgebruik. Naast andere verschillen zijn er echter duidelijke overeenkomsten.
In beide kluchten zorgen de universele hartstochten namelijk voor allerlei proble-
men, die de onnozele kluchtige hoofdpersoon niet onderkent. Hij wordt door zijn
tegenspelers bedrogen zonder het zelf te weten. Maar deze domheid is niet de enige
overeenkomst tussen Goosen en Jochem. Een andere is belangwekkender. Hierbo-
ven werd verteld dat Goosen met zijn moeder twistte over het te dragen kostuum
op zijn bruiloft.166 Hij eist van Meester Barent de Snyer een kostuum met als bo-
venstuk een ‘wammes’ (wambuis), daaronder een buik; de ene pijp van de broek
moet nauw zijn als een fuik, de andere moet tot de knie reiken. Dan moet er een
groen koord op de lange pijp en een blauw op de korte pijp bevestigd worden. Ook
zijn gezicht moet een bewerking ondergaan, want zijn knevels dienen naar boven
gekruld worden. Met deze metamorfose lijkt Zoet te willen aangeven dat Goosen
zijn bruiloft als een soort pekelharing gaat vieren. Die rol werd ook door zijn to-
neelgedrag bevestigd, zich regelmatig met grappige opmerkingen tot het publiek in
de zaal te richten.167

Uiterlijk en gedragingen van Drooge Goosen komen in zekere mate overeen met
het beeld dat Creizenach van de pekelharing geschetst had. Verschillende andere
kenmerken beschreef hij nog, maar die had hij gedestilleerd uit die pekelharings-
tukken waarin ook gymnastische toeren werden verricht en er nog meer gedold
werd met het publiek. 

Het Tweede Deel van Drooge Goosen kan om deze redenen misschien ook als
een pekelharingstuk gezien worden, maar waarschijnlijk minder geafficheerd dan
de Jochem-Jool. Zoet heeft met deze kluchten zeker ingehaakt op de voorliefde van
het publiek voor deze komische toneelfiguur. Voor de populariteit van deze figuur
pleit terloops gezegd ook dat we uit die tijd in Holland pekelharingfiguren aantref-
fen op prent en schilderij. Omstreeks 1630 schilderde Frans Hals zijn befaamde
‘Monsieur Peeckelharing’.168 Die populariteit van deze grapjas heeft er echter niet
voor gezorgd dat deze toch zeer speelbare kluchten van Jan Zoet op het podium te
zien waren.
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166 Zie hiervoor p. 39.
167 Creizenach 1889, p. CIII. Volgens Albach 1990, p. 78, kon de Pekelharing verschillende gedaanten aannemen.
168 Slive 1990, p. 216.
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2.6 Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel

De hierboven geopperde veronderstelling dat Jan Zoet in ditzelfde jaar 1637 nog
een toneelstuk heeft geschreven, berust op enkele gegevens uit dat werk zelf. De
volledige titel van dit zeer goed leesbare stuk is Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-
Spel. Er is ons is slechts een druk uit 1640 overgeleverd.169 Op de titelpagina is on-
der meer vermeld dat het spel op 14 mei 1640 in de Amsterdamse Schouwburg in
première ging. 

Om de kans voor opvoering te vergroten, was het vooral voor een beginnend
auteur zinvol een nieuw stuk op te dragen aan iemand die bij de schouwburg een
belangrijke functie vervulde, of anderszins een niet onaanzienlijke maatschappelij-
ke positie bekleedde. Zoet zou zijn werk zo presenteren dat het een gewillig oor
kon vinden bij het college van regenten dat de Schouwburg artistiek en financieel
leidde. Het is merkwaardig en tot nu toe onopgemerkt gebleven dat de hoofden aan
wie het stuk is opgedragen echter niet in 1640, maar slechts in het eerste toneelsei-
zoen, 1637-1638, het bestuur vormden. Alleen de toneelschrijvende regent W.D.
Hooft zou nog jaren deel uitmaken van het college, de anderen waren na een sei-
zoen al van het toneel verdwenen.170

De ‘Op-Draght’ is dus gewijd aan die regenten van het eerste uur: Willem
Dircksz Hooft, Mr. Jacob Block, Hereman Dircksz, Symon Engelbreght en David
Zes, ‘Hoofden des Amsterdamschen Schouwborgh’. Met de volgende woorden
opent Zoet zijn korte opdracht:

Myn Rymster gheprickelt sijnde door verscheyden redenen, heeft my gedwonghen de Pen
inde handt te nemen; om yets ten voorschijn te brengen, het geen sy uw ‘E. als tot een
Nieuw-Jaers-gift soude moghen opofferen, waer toe sy dan dese Historie heeft uytgekipt.

De Clorinde en Dambise moet derhalve als een nieuwjaarsgift aan de regenten van
de Schouwburg beschouwd worden. Mogelijk leefde in Zoet de verwachting dat dit
nieuwe stuk ergens in het begin van het nieuwe jaar 1638 in première zou gaan. Uit
deze feiten moet dan wel de conclusie getrokken worden dat dit blij-eindend spel in
de tweede helft van 1637 geschreven is.171 Zoet zal het in handschrift of proefdruk
aan het bestuur hebben overhandigd, maar waarschijnlijk is niet eens een opdracht
tot rolleren van de regenten uitgegaan. In de uitgavenrekeningen van de Schouw-
burg wordt althans van een post daarvoor geen melding gemaakt. Evenmin bevindt
zich een spel genaamd Clorinde en Dambise onder de gespeelde stukken in 1638.172

De hoofden zullen het spel niet geaccepteerd hebben en daarvoor kunnen zij diver-
se redenen hebben gehad. Onder de eerste zes regenten die in 1637 als hoofden van
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169 Clorinde en Dambise, Bly-Eynd-Spel. Zie Bijlage 1B, nr. 15.
170 Lijst van regenten in Wybrands 1873, p. 227 e.v.
171 Een ander argument voor deze datering is de verwachting van Clorinde met haar bruidegom Dambise
voortdurend in liefde te zullen bloeien. Zie hierna, p. 81. 
172 Oey-de Vita 1983 p. 86 e.v.
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de schouwburg werden aangesteld, waren er drie katholiek en één gereformeerd.173

Uiteraard beïnvloedde een dergelijke verhouding de keuze van de te spelen toneel-
stukken. Zo werd de Gijsbrecht van Aemstel ondanks kritiek van gereformeerde
zijde op paapse superstitiën in bepaalde passages, niet afgekeurd. Waarschijnlijk
was al vastgesteld dat Vondels toneelstuk waarin de herrijzenis van Amsterdam
werd voorspeld, het openingsstuk van de nieuwe Schouwburg zou worden.174

Maar ook in het verdere verloop van het eerste speelseizoen bleek geen plaats voor
de Clorinde en Dambise te zijn ingeruimd. De regenten gaven blijkbaar de voor-
keur aan spelen met nationaal historische stof naast oude succesnummers en werk
van gerenommeerde schrijvers.175 Spelen van Samuel Coster en Rodenburg kon
men met een enige regelmaat op de Schouwburg bewonderen. 
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173 Dudok van Heel 1980, p. 29. De resterende twee misten een religieuze signatuur.
174 Zie onder meer Smits-Veldt 1991, p. 89-90.
175 Zie de lijsten van gespeelde stukken in Oey-de Vita 1983, p. 86 e.v.
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Als Wijngaards’ conclusies juist zijn, dat het zelfs Krul onmogelijk werd ge-
maakt zijn stukken opgevoerd te krijgen, is het ook niet zo verwonderlijk dat Zoet
geen toegang kreeg tot de schouwburg.176 Jan Harmensz Krul had enkele jaren er-
voor al in ruime mate zijn kritiek uitgestort over W.D. Hooft en diens confrater
Steven Vennekool, beiden regenten van de toenmalige Amsterdamse Kamer. De
kritiek betrof vooral hun vermeende onkunde op het gebied van poëzie.177 Omdat
enkele van Zoets werken, waaronder dit blijspel Clorinde en Dambise, veel invloed
van Kruls werk verraden, is het zeer goed mogelijk dat de regenten hem tot een re-
delijk fervente aanhanger van de ‘partij’ van Krul hebben gerekend. Een andere re-
den om het stuk te weigeren, kan gevonden worden in de lichtelijk revolutionaire
enscenering ervan. Zoet geeft daarover in zijn opdracht een klein exposé. De ver-
schillende wijzigingen die hij op het toneel uitgevoerd wil zien, komen hieronder
aan de orde.

Gezien de in dichterskringen groeiende ontevredenheid over het bestuur van de
Schouwburg in 1638 en 1639 zal Zoet niet de enige zijn geweest die getroffen werd
door een afwijzende of geringschattende houding van dat college. Het nieuwe col-
lege van regenten dat in het seizoen 1638-1639 de lakens op de Schouwburg zou
uitdelen, bestond uit patriciërzoontjes uit de heersende klasse.178 Die vervanging
werd echter niet als een verbetering ervaren, gezien de veelvuldig voorkomende
kwalificatie: ‘ezelskoppen’. De nieuwe hoofden vormden een geliefd doelwit voor
de ontevreden dichters en toneelschrijvers in de coterie om de Schouwburg, waar-
over alleen Tengnagels hekeldicht D’onbekende voerman van ’t Schou-burgh ons
in druk is overgeleverd.179

2.6.1 Een innovatieve opzet

Omdat ik ervan uitga dat Zoet het spel in 1637 geschreven heeft, verdient het op
deze plaats een bespreking. Reacties en zaken die vooral de Schouwburg betreffen,
zullen in het volgende hoofdstuk ter sprake komen.180 Alvorens opdracht en in-
houd te bespreken, wijs ik op een aspect van de zeker in 1640 opgestelde titelpagi-
na. Daarop is wederom een spreuk te vinden, waarin Zoet varieert op Vondels be-
kende motto boven de poort van de Schouwburg: 

Op het Speelen: 
’t Tonneel-spel, als men ’t wel besiet,
Vertoont de Werelt in ’t verschiet.
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176 Wijngaards 1964, p. 89.
177 Wijngaards 1964, p. 58-59. 
178 Dudok van Heel 1980 p. 30. 
179 Tengnagel 1969, p. 600.
180 Hoofdstuk 3, p. 130-132.
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Wanneer men het toneelspel goed bekijkt, geven de spelers de wereld weer zoals
die er verderweg, dus buiten de toneelwereld, uitziet. Met deze spreuk neemt Zoet
afscheid van zijn gewoonte op deze wijze de teneur van de tekst aan de lezer mede
te delen. De opdracht aan de Hoofden van de Schouwburg is om een aantal rede-
nen belangwekkend genoeg om zijn in 1637 geventileerde ideeën letterlijk weer te
geven:

Gunstige Vrienden,

Myn Rijmster gheprickelt sijnde door verscheyden redenen, heeft my ghedwongen de Pen
in de handt te nemen; om yets ten voorschijn te brengen, het geen sy uw’ E. als tot een
Nieuw-Jaers-gift soude moghen opofferen, waer toe sy dan dese Historie heeft uytghe-
kipt, soo om hare soetigheydt als wonderlijcke veranderinghen: ende om die dies te beval-
ligher voor den Const-lievenden te maecken, hebben wy de selve in twee deelen af ghe-
deelt, ende dat op drie Tooneelen: Het eerste deel wert op het eerste Tooneel geheel ende al
afghehandelt, beginnende met het kriecken van den dagh, ende eyndight met den morghen
daer aen. In het tweede deel hebben wy twee leeden ende twee Tooneelen, het eerste lidt
wert weder op het eerste Tooneel afghedaen, blijvende aldaer van den morghen tot ontrent
een uur of vier aenden dach, tredende als dan met het tweede lidt op het tweede Tooneel,
ende vol-enden het selve met den avondt. Sijnde dan alsoo te samen drie Tooneelen, son-
der van het eene op het ander te springhen, alsoo ons dit ghedacht heeft de bequamste ma-
nier te wesen die wy soude kunnen volghen, uw’ E. ghelieve het met soodanighe gheneg-
henheên te ontfanghen, als wy den op-dracht daer van doen ende het bequaem vindende
het selve ten proffijt der Ouderlooze en afgheleefde Ouden levendigh maecken, verwach-
tende ondertusschen yets anders van

Den gheheelen uwen, Jan Soet181

Deze opdracht verdient aparte aandacht vanwege enerzijds de ‘zoetigheydt’ en
‘wonderlijcke veranderingen’ van de ‘Historie’, het verhaal, en anderzijds de door
Zoet voorgestelde toneelinrichting. Het eerste aspect, dat naar problemen op geno-
logisch terrein verwijst, komt na de behandeling van het toneelstuk aan de orde. 

De toneelinrichting die Zoet aan de orde stelt, is eerder onderwerp van onder-
zoek geweest. In haar in 1979 gepubliceerde studie over Vondel en de schouwburg
van Jacob van Campen heeft Smits-Veldt de hierboven geciteerde opvattingen van
Jan Zoet over een nieuwe enscenering gezien als beïnvloed door Vondels aanpak.182

Denkbeelden over hoe de eenheid van plaats het beste op het toneel gerealiseerd
zou kunnen worden, had Zoet dan mogelijk kunnen opdoen uit Vondels Sofompa-
neas en Elektra die resp. in 1638 en 1639 in première gegaan waren. In beide stuk-
ken heeft Vondel getracht de eenheid van plaats zo optimaal mogelijk te berei-
ken.183 Wanneer echter de veronderstelde opdracht van Jan Zoet uit 1637 identiek is
aan de versie van 1640, vervalt de mogelijkheid grotendeels dat Vondels enscene-
ring Zoet op gelijksoortige denkbeelden heeft gebracht. Het is zeker niet onwaar-
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181 Clorinde en Dambise, A2ro-vo.
182 Smits-Veldt 1979, p. 254.
183 Smits-Veldt 1979, p. 253-254. 
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schijnlijk dat Zoet de voorgestelde innovatieve aanpak zelf bedacht heeft om het
publiek van de nieuwe Schouwburg een nieuw stuk met een nieuwe mise-en-scène
voor te zetten. De parallel met Vondel blijft echter opmerkelijk! 

Hoewel er ten aanzien van de inrichting van het toneel nog geen eenstemmigheid
lijkt te bestaan, – Hellinga’s monotopie houdt nog stand tegenover Hummelens
polytopie184 – wijst de analyse van de diverse stukken uit de beginjaren van de
Schouwburg op een zekere voorkeur voor polytopie. Het feit echter dat Zoet in
zijn opdracht voor een toneelinrichting pleit waarin geen sprake meer is van voort-
durende wisselingen van plaats, ‘sonder van het eene op het ander te springen’,
wijst op in zwang zijnd polytopisch gebruik van het toneel. Met een monotopisch
ingericht toneel bereikt Zoet dat de aandacht van de toeschouwers gedurende een
langere periode gefixeerd is op een bepaald toneelbeeld.

In zijn opdracht specificeert Zoet de van de traditionele indeling afwijkende
structuur van de Clorinde en Dambise. Hij verdeelt het stuk in twee ‘Deelen’. Het
eerste deel speelt zich af op één ‘Tooneel’, dat onderverdeeld wordt in drie ‘Bedrij-
ven’ genummerd 1, 2 en 3. De plaats van handeling is een liefelijk landschap in
Griekenland. Het ‘Tweede Deel’ begint met het tweede ‘Tooneel’, dat waarschijn-
lijk hetzelfde toneelbeeld geeft (‘décor à volonté’185), maar nu gesitueerd is in Et-
hiopië. Het lange Vierde Bedrijf speelt zich daar eveneens af. Het ‘Tweede Deel’
eindigt met het derde ‘Tooneel’, dat de ontknoping brengt in de troonzaal van de
koning van Ehiopië. Hierin is het woord ‘Bedrijf’ vervangen door ‘Handeling’. De
volgorde van deze ingewikkelde aanwijzingen heeft Zoet echter niet altijd conse-
quent volgehouden. De aanduiding ‘Eerste Lidt’ om het arcadisch toneel van het
‘Tweede Deel’ te markeren, is weggelaten, terwijl de aanduiding ‘Tweede Lidt’
voor de paleisscènes wel vermeld is.

Vier bedrijven lang vinden de handelingen plaats in een arcadisch landschap,
waarschijnlijk gesuggereerd door doeken die na draaiing in de laatste ‘Handeling’
de troonzaal voorstellen. Zowel de term ‘Tooneel’ als de plaats waar successievelijk
de handelingen plaats vinden, wijzen op het gebruik van het gehele toneel voor een
bepaalde speelruimte.186 Deze optimale eenheid van plaats heeft Zoet nodig geacht
om de ‘soetigheydt’en ‘wonderlijcke veranderingen’ van het verhaal ‘dies te beval-
ligher voor de Const-lievenden te maecken’. De aandacht van het publiek zal dan
geheel gericht moeten zijn op de dialoog, een enkele maal onderbroken door een
lied en, versterkt door de monotopie, op de vredige rust van het landschap. In die
pastorale rust vallen de schaarse handelingen die de woelingen der hartstochten en
de fortuinwisselingen verbeelden, des te nadrukkelijker op. 

De tijdgenoot zal in deze pastorale setting de invloed van Jan Harmensz Krul ge-
voeld hebben. De rust die vooral in het begin van het stuk het toneelbeeld bepaalt
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184 Smits-Veldt 1979, p. 248-249.
185 Deze indeling met gebruik van deze terminologie ook bij Smits-Veldt 1979, p. 254. 
186 Ook gesuggereerd door Smits-Veldt 1979, p. 254.

75



lijkt dezelfde sfeer te ademen die in veel prenten van Kruls Minnelycke Sang Rym-
pies zo duidelijk zichtbaar aanwezig is. Arcadisch zijn ook de liederen die de her-
derin Clorinde zingt. Deze kunnen zo uit het Minne-beekje, waar Zoet in die jaren
fors aan bijdroeg, genomen zijn.

2.6.2 De inhoud 

De inhoud van dit pastorale stuk is, zonder minutieus de ingewikkelde indelings-
criteria aan te houden, als volgt. Clorinde, een ‘hagel-witte schoonigheyt’,187 opent
het toneelstuk met een lied over het tevreden, rustige herdersleven dat in zijn een-
voud veel aangenamer is dan het leven van een koning. In een monoloog maakt zij
daarna het publiek duidelijk dat een leven vol eenvoud en kleine plichten verre te
verkiezen is boven de kommer en kwel aan het hof. ‘Over het Tooneel gaende’ be-
zingt zij vervolgens de kleine geneugten van haar leven temidden van bomen en vo-
gels op de vooys van ‘Vliet heen droeve suchjes’.188 Dan komt Dambise, de Griekse
prins, op en prijst haar hartveroverende stem en voelt zich uitzinnig van liefde wor-
den. Clorinde reageert verlegen op zijn liefdesverklaring, maar meent er niet op in
te kunnen gaan vanwege het te grote standsverschil. Diverse beloften en een gou-
den ketting maken haar toeschietelijker en zij spreken bij een beekje af na de noen.
Na Dambises afscheid verschijnen herders en herderinnen op het podium die el-
kaar over bloemen en liefde toezingen. Onder hen is Amintas die verliefd is op
Clorinde, maar hij ziet al snel dat zijn kansen zeer gering zijn. Toch dient Clorinde
in dit liefdesspel mee te doen, maar zij houdt zich wat afzijdig. Na enige dwang en
vragen naar de reden van haar afzondering zingt zij een liedje voor de bent, waarna
het gezelschap het toneel verlaat. 

In het volgende bedrijf worden de ‘Constliefhebbers’ getrakteerd op lange be-
spiegelingen van Dambise over het ongewisse, decadente hofleven en de zware taak
van een trouw koning. De voortdurende afgunst en samenzweringen zullen hem
eens noodlottig worden. 

De staat van prins of koning verwoordt Zoet treffend met het beroemde em-
bleem van de arend en de schildpad, dat hij in de Spiegel van den Ouden en Nieu-
wen Tydt van Jacob Cats heeft kunnen vinden.189 De arend voert de schildpad mee
omhoog, die dan trots om zich heen het landschap overziet, maar zijn val en dood
zijn nabij, want wie zich te hoog verheft, zal des te dieper vallen. Dambise neemt
een dapper besluit, hij verwerpt dit ‘opghepronckte niet’(ledigheid) waarbij hij
voorgoed afstand doet van aanspraken op de troon. Een herdersleven gedeeld met
Clorinde is zijn ideaal geworden. Deze verschijnt en een amoureuze ontmoeting
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187 Zoals Zoet haar karakteriseert in ‘Spels Sin’, de samenvatting van het stuk. Daarmee wijst hij impliciet op
het toenmalig ideale vrouwenbeeld. Zie daarover o.a.Van Deursen 1978 II, p. 12.
188 De melodie heeft Zoet over kunnen nemen aan Kruls Minnelycke Sang-Rympies, alwaar de de muzieknota-
tie op p. 92-93 is afgedrukt, gevolgd door het gedicht ‘Çypriaans Minne-Klacht aen Rosemondt’.
189 Cats 1632, p. 21. 
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volgt. Wanneer Dambise iets van vrijen suggereert in de nabije toekomst, maant
Clorinde hem tot grote voorzichtigheid met haar mening over ‘redens-wick-ba-
lans’, die later berouw moet voorkomen. Dit onderwerp wordt verder met rust ge-
laten, want een snel vertrek uit Griekenland moet nu worden voorbereid.

Hun plaats op het toneel wordt dan ingenomen door hoveling Hans, die in een
boertig taaltje de toeschouwers over hof en prinses het volgende doet weten:

Ganghs doodt dats een ghedrommel
Cabeljauwen ses en een maet, songer bas, songer veel,songer fluyt, songer trommel
Of eenigh tureluer, het Hof is vol rumoer,
Men danst’ er, men schranst’ er, men huppelt, dat de vloer
Kraeckt, jae de aerd beeft as een Iuffers honghtje,
En dit ’s al om dat de Princes, dat wieck stronghtje
Een decker kryghen sel, ’t is langh ghenoegh ghewacht,
s’ Is nu al sestien Iaer: alleen in ’t bedt by nacht
Is schrickigh, ende schrick is nimmer sonder vresen,
Best past haer dan een man die kan haer schuts-Heer wesen,
Die kan haer trooster syn, die sel de zoete sack
Wel waren alze schrickt voor heyn de bulle-back190

In gelijke bewoordingen spreekt Hans over zijn geliefde Kniertje, ‘dat over-suyc-
kerdt beeltje’. Ook Kniertje is verliefd en zij wil hem geheel en al bezitten, tot en
met ‘’t kruyt-nagheltje’ toe. Zij werkt aan het hof in de keuken. Omdat Hans van
zijn keukenprinses mag meegenieten van haar culinaire prestaties, vreest hij die lek-
kernijen te verliezen als hij Kniertje met ‘pop’ (kind) maakt: ‘dan de keucken quyt
en van men heer de Schop’.191 Na deze openbaring is er voor Hans reden om te
gaan, want hij vreest een pak rammel van de uiterst verstoorde Griekse ridder Don
Brusertus die nu het podium betreedt. De prinses Aemilia heeft zijn liefde ver-
smaad en treft de grote held, ‘ghe-eert voor Pronck van alle griecken’ zeer. Razend
zegt hij zich van het leven te willen beroven, maar in het bos ontwaart hij opeens de
herder Amidor. Deze wordt gevraagd of hij Aemilia heeft gezien met allerlei ‘Aeti-
oopsze Edel-lien’. Omdat Amidors antwoord Brusertus niet zint, slingert hij hem
over het toneel en verdwijnt daarna. 

Dambise verschijnt nu in herderskledij, maar struikelt over het zwaard en kledij
van Brusertus, die hij in de verte struiken en bomen uitrukkend door de bossen ziet
zwieren. Even later betreedt Brusertus het podium met een jonge verscheurde
boom over de schouder (toneelaanwijzing) en roept Dambise niet te vluchten, maar
hem te informeren wat voor kwaad hij Aemilia heeft aangedaan.192 Zij blijkt echter
de Aethiopische prins Menon te verkiezen, en dat doet Brusertus besluiten haar te
gaan schaken.
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190 Clorinde en Dambise, p. C3vo.
191 Clorinde en Dambise, p. C4ro.
192 Dit beeld van Brusertus is reeds door Zuidema 1905, p. 98, vergeleken met de krankzinnige krachten van
Orlando furioso. In de Nederlandse vertaling uit 1649 door J.J. Schipper worden eveneens bomen uitgerukt (p.
408).
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Clorinde wacht op haar Dambise, wiens herderskledij voor haar een overtuigend
en niet te evenaren bewijs van zijn liefde voor haar betekent. Om anoniem te blij-
ven, neemt Dambise de naam Celadon aan.193 Zij nemen afscheid van hun geliefde
omgeving en de op Clorinde verliefde herder Amintas zingt ergens op het toneel
nog een smartelijk lied.

De plechtige herderskout wordt echter weer door de boertige Hans onderbro-
ken, want hem moet veel van het hart. Aan het Hof is het een en al droefenis over
het plotseling verdwijnen van Dambise:

Men Heer die die ben ick quijt, die lieve zoete man
Is al nae Nobis kroegh, wat drommel gaet men an?
Ick vrees hy is vermoort, soo van een vreemde Ruyter
Een stroper van het bos, een moes-kop een vry buyter,
Dat om sen mooye goet, gut Heer wat was je slecht
Datje je hier begaeft, alleen en sonder knecht, 
Had ick er by ê weest, je waert noch wel in ’t leven.194

Hij snoeft op zijn moed en kracht en vindt zich het evenbeeld van Rodemont.195

Zonder een Heer is er niet te eten en te werken; allerlei oplossingen om aan geld te
komen laat hij de revue passeren, de beste is toch dat zijn Heer terugkeert. 

Het ‘Tweede Deel’ speelt zich af in Ethiopië. De Ethiopische Prins Menon ver-
wacht zijn Aemilia, ondertussen gaat hij ter verstrooiing in ’t oude ‘Eyckenbosch’
jagen. Dan verschijnen Clorinde en Dambise die haar een uitvoerige uitleg geeft
hoeveel het mensenleven weg heeft van in nood verkerende schepen, vooral als men
een zwervend leven leidt. Het arcadische landschap zal hen weliswaar behoeden,
maar, omdat Dambise ‘gherught hoort van Hoofsche Edellien’, gaat hij onder pro-
test van Clorinde op onderzoek uit. Zij loopt dan maar heen en weer, ‘d’een plaets
in en d’ander uyt’, zich beklagend over haar eenzaamheid. Ondertussen heeft
Menon haar tussen de bomen door staan te begluren en verbaast zich in hoge mate. 

Wat wonder sien myn ooghen?
Is dit een aerdtze Maeght? of is ’t ghesicht bedroghen?196

In de ban van zijn snel opkomende en niet te beteugelen hartstocht vraagt hij zich af
‘hoe dit schip in een veilige haven te sturen’. Terwijl hij de meest gewelddadige
middelen overweegt en verborgen in het woud Clorindes verschijnen afwacht, be-
treedt zij het podium, op de melodie ‘O Kersnacht schoonder,&c’ een lied over op-
rechte trouw zingend. Menon acht de tijd rijp, komt tevoorschijn en spreekt de
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193 Waarover Dambise Clorinde informeert: Celadons geliefde Galathee werd op het strand door rovers ont-
voerd. Celadon zwom hen achterna en bood zich als buit aan. Na lang aandringen werd hij aan zijn bruid vastge-
bonden en aan de Ottomaan van Tunesië overgedragen, die zijn liefde beloonde door hem als lijfwacht aan te ne-
men. Clorinde en Dambise, p. D3vo .
194 Clorinde en Dambise, p. E1vo.
195 Een opschepperige Saracijnse aanvoerder, ook aanwezig in de Razende Roelant 1649. Zie ook WNT XIII, 657.
196 Clorinde en Dambise, p. Fro .
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zeer geschrokken Clorinde aan over zijn verbazing zo’n ‘Godlijcke Nimph’ in een
woest bos aan te treffen. Onder belofte van veel liefde en een hoge positie aan het
Hof pobeert hij haar te overreden hem te volgen, maar eenvoud en vooral trouw
doen haar beslist weigeren. Steeds duidelijker blijkt dat hij zijn ‘lusten wil boeten’
en na steeds heftiger weigeringen noemt hij Clorinde zijn slavin en wil hij haar ver-
krachten. Zij roept luidkeels om Celadon en bezwijkt. Op dat ogenblik komt Cela-
don te voorschijn, trekt zijn degen, knevelt Menon en werpt hem op de grond.197 In
doodsnood bekent Menon schuld en maakt zijn adellijke afkomst bekend, wat des
te meer een reden is hem te doden 

soo hoeft in and’re tijden
’t Onnoosele ghemeen, u moetwil niet te lijden
t’Sa schendeer u bereydt198
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Bij het horen van gerucht roept Menon luidkeels om hulp. Terwijl Dambise en
Clorinde op de vlucht slaan, komen Balthasar en andere edelen op. Zij weten de on-
schuldige gelieven te knevelen en voeren de twee gevankelijk mee naar het Hof,
waar in het Tweede Lid van het Tweede Deel de ontknoping zal volgen.

Figmon, de oude koning van Ethiopië, wil na een lange door God gesteunde
vreedzame regering afstand doen van de troon. De macht zal naar zijn wens door
Menon worden overgenomen. Deze wacht volgens de koning op het strand de
komst van zijn geliefde Aemilia af. Dan verschijnen plotseling Menon met edelen
en de gebonden Clorinde en Dambise. Zij worden door Menon vals beschuldigd
van roof en poging tot moord,

door hulp van dese pry, verwoet ter neer gesmeten
En even als een Beer op prooy en roof verbeten199

Een van de twee zal nog deze dag door het zwaard de dood vinden. De gelieven
worden afgevoerd en Menon blijft alleen achter. In een lange sombere monoloog
laat hij het publiek weten vreselijk te worden gekweld door zijn valse beschuldigin-
gen. Hij weet geen oplossing, maar hoopt dat het tweetal met hulp van God verlost
wordt. Dan laat Don Balthasar hem weten dat de Griekse prinses is geland, hetgeen
hem de blijde verzuchting doet slaken, dat het Griekse Rijk nu aan zijn troon ge-
hecht is.

Zijn plaats op het toneel wordt wederom door de hoveling Hans ingenomen, die
een boertig verslag doet van de zeereis. Hij is tevreden weer in de keuken te kun-
nen staan en vermeldt het laatste nieuws over de aanstaande berechting van een ro-
ver en een hoer. Dan verschijnt het hofgezelschap met Aemilia. Hun blijdschap
over het samengaan der rijken wordt echter wreed verstoord door het verhaal van
een boze droom die de moeder van Menon, Panthasilae, heeft gehad. Een leeuw
had haar het hart uit het lijf gereten, dat uit zijn bek werd gered door een jongeling,
die vervolgens met hart en al door een andere ijzingwekkende leeuw verscheurd en
opgegeten werd. Hoewel Figmon dromen bedrog acht, legt hij deze toch uit met
verwijzing naar Dambise en Clorinde. Voor Panthasilea is dat onbevredigend. De
gelieven worden binnen gevoerd, Dambises verdediging wordt weggewuifd en een
van hen zal moeten sterven. Het lot wijst Dambise aan, die dan voor het zwaard
knielt, maar Clorinde klemt zich aan hem vast om met hem te sterven. Op het laat-
ste ogenblik onthult Dambise zijn afkomst tot verbazing van allen, zelfs van Hans
die zich onder de aanwezigen had gemengd. Ook Clorinde blijkt niet de eenvoudi-
ge herderin. Zij ontpopt zich als de dochter van Panthisilea, kort na haar geboorte
om haar witte kleur aan de wilde dieren ten prooi gegeven. De huwelijksring van
haar ouders die zij aan de hals had hangen, is de bevestiging ervan. Na een algehele
verzoening zullen er twee bruiloften gevierd worden, waarover Clorinde op-
merkt:
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Nu sullen wy voortaan ghestaagh In Liefde Bloeyen.200

Als het gezelschap verdwenen is, besluit de achtergebleven Hans het stuk met een
paginalange monoloog over het dubbel aantal rijke maaltijden dat geserveerd zal
worden. 

Ick voel hier is al brandt, men holle darmen kloppen
En roepen hey! ’t is tijdt om Beulinghen te stoppen,
De kost die is ghereedt, de tafel staet ghedeckt
En wacht, men buyck die meent dat gapert met hem geckt,
Adieu, men keel die wert daer van men maegh ontboden,
Kom morghen, ’k selje dan al t’saem te Bruyloft noden.201

2.6.3 Vermaak en lering in Clorinde en Dambise

Hoewel Zoets eerste biograaf Zuidema zich nogal neerbuigend uitliet over de Clor-
inde en Dambise – en niet alleen over dit stuk –,202 bevat de Clorinde en Dambise
een aantal opmerkelijke kwaliteiten. De inhoud van de monologen en dialogen is
gevarieerd en het gehalte aan vermaak is redelijk hoog door verrassende wendingen
en oplopende spanning. Behalve de vroegere aandacht van Van Hamel en later die
van Smits-Veldt voor Zoets streven naar eenheid van plaats, heeft het toneelstuk
zelf weinig belangstelling gekregen.203 Op zoek naar de genres in het ernstige toneel
hebben Van Eemeren en Meeus Zoets spelen ingedeeld bij de romaneske spelen op
grond van een aantal criteria als gebruik van romaneske stof, een niet allegorische
voorstelling, een begin ‘ab ovo’, koor, minderemanstonelen en vertoningen.204

Daar deze aspecten vooral functioneren in een vergelijkend synchroon of dia-
chroon onderzoek tussen een grote hoeveelheid gelijksoortige stukken, spelen zij
binnen het door mij gestelde kader een minder grote rol. Aan een paar van deze
kenmerken zal hieronder aandacht besteed worden, maar enkele aspecten die speci-
fiek zijn voor Zoets toneelstuk, vragen om een nadere belichting.

Bij het omschrijven van eventuele doelstellingen van Zoet met Clorinde en Dam-
bise kan de bekende trits retorische begrippen: docere, movere en delectare worden
gebruikt, maar die zijn hier in omgekeerde volgorde van toepassing: behagen, be-
wegen en onderwijzen. Toen Zoet zijn stuk schreef, was de eerste fase van het op de
klassieken georiënteerde toneel voorbij en heerste er een vaak zeer verdienstelijk
epigonisme. Smits-Veldt constateert dat de aandacht voor theorievorming bij de

2.6 Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel

200 Clorinde en Dambise, p. H4ro. De verwijzing naar ‘In Liefde Bloeyende’ lijkt eveneens een indicatie voor de
vroegere datering van dit stuk. De rederijkerskamer de Eglantier met de zinspreuk ‘Door Yver in Liefde bloeyen-
de’ was in 1632 samengevoegd met de Academie. De spreuk bleef in het blazoen gehandhaafd. Waarschijnlijk zal
een cursivering in later tijd weinig zin meer gehad hebben.
201 Clorinde en Dambise, p. H4vo. 
202 Zuidema 1904, p. 98.
203 Van Hamel 1918, p. 135; Smits-Veldt 1979, p. 254; Smits-Veldt 1991, p. 107.
204 Van Eemeren en Meeus 1988 2, p. 252.
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navolgers gering was en dat van de oorspronkelijke trits de factor ‘vermaak’ bij de
diverse toneelscribenten overheerste.205 Een aparte paragraaf ruimt zij daarbij in
voor het werk van Krul, waarin het pastorale element overheerst.

Twee termen uit de ‘Opdragt’ hebben een programmatische en wervende waar-
de. De historie is, zo meldt Zoet, om haar ‘soetigheydt’ en om de ‘wonderlicke ver-
anderinghen’, door mijn ‘Rymster’ uitgezocht. Deze Muze heeft voor Zoet ter be-
werking een aangenaam verhaal uitgezocht, waarin de levens van de hoofdpersonen
door onverwachte gebeurtenisssen anders lopen dan verwacht; ook hun maat-
schappelijke status ondergaat een dergelijke peripeteia. Om het spel voor de lief-
hebbers des te ‘bevalliger’, geschikter, om een nog aangenamer indruk te maken, is
een passende enscenering ontworpen. De door Zoet beoogde monotopie zal, zoals
eerder vermeld werd, het publiek een vrij leeg toneel voorschotelen, waarop enkele
personen een drukke conversatie voeren. Zowel het vermaak als de lering moet op
deze wijze indringend op de toeschouwers inwerken. Spanning en onverwachte ge-
beurtenissen zullen hen aangrijpen, verhalen, overwegingen en besluiten van zowel
herders als ridders, van zowel herderinnen als prinsessen dienen inzicht te ver-
schaffen in de wijze waarop deze hun hartstochten weten te beteugelen. De mate
van beheersing en daaruit voortvloeiende gevolgen leveren uiteraard stof voor de
lessen, die met verve op het podium zijn uitgesproken. 

Lering valt er uiteraard te trekken uit Dambises negatieve beschrijving van het
hofleven. De kritiek op intrigerende hovelingen, die is geworden tot ‘een gemeen-
plaats van de Europese moralistiek’, zoals Smits-Veldt citeert, heeft Zoet op een
eigen wijze vorm gegeven.206 In het dartele, weelderige, pronkzuchtige hofleven is
alles slechts schijn, het geluk is glibberig, het licht waterig en de vreugde vermomd.
Doortrokken van jaloezie en staatzucht is het leven aan het hof, waar men tevens
door valse beschuldigingen poogt anderen ten val te brengen. Daarom wordt de
staat van prinsen en koningen vergeleken met die van de eerder door Zoet aange-
haalde schildpad die door een arend te pletter wordt geworpen. Dat het tevreden
herdersleven daarmee een duidelijk contrast vormt, was reeds langs een ‘locus’ in
de Europese literatuur.207

Uit het onbesuisd, amoreel handelen van Menon kan men ook lering trekken. Per-
sonen van koninklijken bloede dienen een ‘voorbeeldig’ leven te leiden en derhalve
hun hartstochten in toom te houden. Wanneer anderen door hun handelen in het on-
geluk gestort worden, verdienen zij slechts de doodstraf. Menons poging tot ver-
krachting doet denken aan Floris’ vergrijp aan Machteld in Hoofts Geeraerdt van
Velsen. Veenstra’s analyse van de mentaliteit die leidt tot een dergelijke handeling is
ook van toepassing op Menon. Zijn daad is te zien als moedwil, waarbij ‘de mens wordt
verleid door het beeld van de lust die hij meent te zien, en zich overlevert aan de harts-
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tochten zonder aan de gevolgen te denken’.208 Er is gebrek aan matiging, aan wil om
te luisteren naar de rede en dus is de moedwil in tegenspraak met de eer, de gedrags-
code waaraan personen van koninklijke bloede zich dienen te houden. Menon zelf
is zich van dit dilemma ook bewust, maar hij acht zichzelf buiten machte de beslis-
sing Dambise of Clorinde te doden ongedaan te maken. Hij hoopt dat God die het
lot der stervelingen in handen heeft, deze zaak nog ten goede kan keren. 

Lotswisselingen vormen een essentieel onderdeel van dit stuk. Niet alleen wor-
den vorstelijke personen er mee geconfronteerd, ook het herdersvolk ervaart deze
veranderingen. Dambise refereert eraan als hij met Clorinde Ethiopië’s wal be-
treedt, door het leven met een schip te vergelijken, dat aan de onverwachte stormen
stuurloos is overgeleverd. Zo heeft de mens maar af te wachten wat God over hem
beschikt. Deze overweging roept associaties op met de op het titelblad geplaatste
spreuk. De buitenwereld wordt op het toneel verbeeld. De toeschouwers dienen
met behulp van de daarin vervatte lessen moreel geïnstrueerd te worden: het beste
middel om de mens te behoeden voor onaangename lotswisselingen, waarbij hij
dan alleen kan hopen op Gods genade, is een eenvoudig leven, waarin matigheid en
tevredenheid heersen.

Het aanbrengen van een hechte structuur is, zoals eerder bleek, een van de sterke
kanten van Zoets schrijverschap. Overduidelijk is die ambitie in de Clorinde en
Dambise aanwezig. Waarschijnlijk was Zoet van oordeel dat bepaalde indelingscri-
teria de opbouw van dit stuk nodeloos ingewikkeld maakten, want in latere stuk-
ken blijkt hij te hebben gekozen voor een meer transparante structuur.

In het Eerste Deel dat zich in het arcadische Griekenland afspeelt, wordt een her-
derin door allerlei conventionele argumenten overtuigd van de liefde van een prins
die het decadente hofleven beu is. Zij maakt zich los van haar herdersmilieu, dat ge-
markeerd wordt door het zingen van liederen en het vlechten van bloemenkransen.
Deze liefelijke pastorale sfeer wordt wreed verscheurd door het woeste optreden
van de verstoorde Brusertus. In het Tweede Deel vindt een ommekeer plaats door
een prins die zijn hartstochten niet in bedwang kan houden en daarom gezien kan
worden als een typische vertegenwoordiger van het eerder gesignaleerde verdorven
hof. Clorinde wordt bijna verkracht, doch op het laatste moment nog gered.
Menon ontsnapt aan de wraak doordat op het laatste moment zijn edelen tussen-
beide komen. De rollen zijn voor de twee geliefden plotseling weer omgedraaid. In
het ‘Tweede Deel, Tweede Lidt’ ontsnappen de geliefden die nu hun identiteit prijs
hebben gegeven, aan een wisse dood. Bijna waren zij het slachtoffer van valse be-
schuldingen en onverschilligheid, alleen hun hoge afkomst en de wonderbaarlijke
herkenning boden redding.

Voor de moderne toeschouwer is dit verdere verloop in psychologisch opzicht
onbevredigend, maar Zoets publiek moet gewend zijn aan inconsistente karakters
op het toneel. Het gaat hier, evenals elders, om het soort reacties die in een specifie-
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ke situatie van een bepaald type worden verwacht.209 Die reacties verwekken in de
slotscène nog genoeg spanning. 

Als volkse pendant van Dambise treedt diens trouwe hoveling Hans op in een
soort ‘minderemanstoneel’. Dit uit de rederijkerswereld stammende tussentoneel
gespeeld door enkele figuren van lager niveau, heeft Zoet vervangen door de boerti-
ge monologen van één persoon. Hans becommentarieert de liefdesontwikkelingen
aan het hof,210 vertelt op smakelijke wijze over zijn grote liefde voor Kniertje, maar
doet vooral gedetailleerd zijn gastronomische begeerten uit de doeken. Hij volgt
het gezelschap naar Ethiopië, levert daar eveneens commentaar en mengt zich ten-
slotte onder de menigte die bij de ontknoping aanwezig is. Zijn lofzang op de ko-
mende smulpartijen vormt het slotakkoord van het toneelstuk, dat door deze re-
alistische intermezzo’s een aantrekkelijke afwisseling biedt en de pastorale sfeer
aardser en voor het schouwburgpubliek vrolijker maakt. 

2.6.4 Invloeden

Dat vorm en inhoud van de Clorinde en Dambise geen uitzonderingspositie inne-
men, wordt bevestigd door de resultaten van het eerder genoemde genreonderzoek
van Van Eemeren en Meeus.211 Twee aspecten verdienen hier aandacht: de roma-
neske stof en het begin ‘ab-ovo’.

Rens heeft de enigszins problematische stofomschrijving ‘romanesk’ gemoti-
veerd door haar als verzamelnaam te hanteren voor ‘het strict-romaneske, het
strict-novellistische, het antiek-novellistische, sterk pastoraal gekleurde stukken en
enkele aparte gevallen’.212 Het is evident dat de Clorinde en Dambise voldoet aan
deze stofomschrijving die impliciet een bepaald type bron aanduidt. Hoewel in-
vloeden van Hoofts Granida en Ariosto’s Razende Roelant zeker aanwezig zijn, is
Jan Harmensz Kruls Cloris en Philida het meest waarschijnlijke voorbeeld. Van dit
pastorale spel zijn drie drukken bekend, waarvan de eerste twee minderemansto-
neeltjes bevatten. Deze ontbreken in de derde uitgave, die is opgenomen in Kruls
verzamelbundel Eerlycke Tytkorting. Het spel beleefde zijn première in 1631 in de
Oude Kamer ‘In Liefde bloeyende’ en is toen tevens voor het eerst gedrukt. Een
verbeterde en vermeerderde uitgave zag in 1632 het licht. 

Anders dan bij Zoets spel het geval is, wordt de stof van Cloris en Philida door
Van Eemeren en Meeus pastoraal genoemd. Vergelijking met de Clorinde en Dam-
bise bevestigt het verschil in aanduiding, aangezien de hoofdpersonen anders dan
bij Zoet herders zijn en blijven.

Hoewel in dit stuk de minderemanstonelen in de loop van het spel ook voor een
realistischer toon zorgen, blijft Kruls Cloris en Philida meer een pastoraal spel dan
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Zoets Clorinde en Dambise. In beider werk wordt over de slechtheid van het hof in
conventionele termen gesproken, maar de boetvaardigheid van Kruls machthebber
is menselijker dan die van de Ethiopische Figmon, die na de herkenning geen spijt
betuigt over zijn onterechte vonnis.

Beide auteurs beginnen hun stuk ‘ab-ovo’. Er hoeft geen voorgeschiedenis ver-
haald te worden. In de Clorinde en Dambise vindt men weinig neventaferelen: het
verhaal gaat van episode naar episode. Krul daarentegen lardeert zijn stuk met aller-
lei verschillende handelingen. Deze verschillen geven te zien, dat Zoet op basis van
hetzelfde thema, wellustige machthebbers die het liefdesleven van een minnend
herderpaar dreigen te vernielen, en met gelijksoortige middelen als mindereman-
stoneeltjes, een stuk heeft geschreven, dat mede door zijn monotopie voor het pu-
bliek gemakkelijker te volgen zal zijn geweest.213

2.7 Amsteldams Minne-beekje

Reeds enige malen werd gerefereerd aan Zoets bijdragen aan het Amsteldams Min-
ne-beekje. Van dit liedboekje, gedrukt in 12º-oblong formaat, hebben zeer weinig
exemplaren de eeuwen getrotseerd. Uit een totale oplage van tenminste tien druk-
ken resteren ons er vijf en van die drukken is nog maar een enkel, soms defect
exemplaar bekend.214 Omdat dit liedboekje inzicht verschaft in een nog nimmer be-
licht onderdeel van Zoets literaire activiteiten, is het zinvol begin en voortgang van
dit charmante boekje, dat in de meeste drukken voorzien is van gravures, hier in
grote lijnen te schetsen. 

De KB bezit enkele exemplaren, waaronder één zonder titelpagina. Men heeft dit
defecte exemplaar gedateerd in het midden van de zeventiende eeuw.215 In de op-
dracht van de uitgever Joost Hartgers leest men echter het volgende: 

Ghespeurt hebbende den greetige yvers-lust, waer mede uwe sanggierige keeltjes swanger
sijn, hebbe ick niet konnen naelaten (eenige druppelen uyt zoetvloeyende pennen gestort)
te vergaderen, ende tot een beeckje te doen vloeyen, hoopende de-se mijnen yver tot UE
tijdtkortinge te sullen strecken,ende mijne moeyten in danck te sullen aennemen, als sijnde
een eerstelingentje216 van mijn (uyt de schaduwe daer ’t verborgen lagh voortgebracht) 
’t welck doende sal u lieden den nyver sien, om een tweede te voorschijn te brengen. 

Het is zeer aannemelijk dat Hartgers met deze woorden de eerste druk van zijn
Minne-beekje ten doop heeft gehouden. Hierdoor is ondanks het genoemde defect
het verschijningsjaar van dit Amsteldams Minne-beekje nauwkeurig te dateren.
Omdat er een funerair gedicht in gevonden wordt van 28 juni 1636 en de tweede
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213 Het beleefde zeven opvoeringen in mei en juni 1640 (Oey-de Vita 1983, p. 90).
214 Naast de exemplaren door Scheurleer 1977, p. 158, vermeld, bevinden zich nog enkele in de UBA, en in een
privécollectie. Zie voor de gebruikte exemplaren Bijlage 1C, nrs. 2 en 3a-c.
215 KB: 174 J 19.
216 Mijn cursivering. 
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druk uit 1637 stamt, zal de eerste druk van het Minne-beekje hoogstwaarschijnlijk
in de tweede helft van 1636 verschenen zijn. 

In de Bibliotheek der Toonkunst wordt een waarschijnlijk uniek exemplaar van
de tweede druk bewaard, dat samengesteld is uit drie delen.217 Het eerste deel is een
tweede druk gedateerd 1637, het tweede deel is met gelijke datering in eerste druk
aanwezig, het derde deel is eveneens een eerste druk en in 1638 uitgegeven. Omdat
alle drie een aparte bibliografische eenheid vormen, is het vrij zeker dat ze afzon-
derlijk zijn verschenen. Uiteraard kan een liefhebber ze tot een convoluut hebben
samengevoegd. 

Aan de populariteit van dergelijke liedboekjes kan zeker sinds de publikaties van
Grijp en Grootes niet meer getwijfeld worden.218 Zij onderzochten onder meer
lees- en zanggedrag, soorten kopers, verkoop, prijzen, gezindte en lokale dimen-
sie.219 Hoewel enkele liedboeken een zelfstandig onderzoek ten deel viel,220 vragen
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vele andere nog om nadere bestudering. Ook het Amsteldams Minne-beekje viel
buiten de prijzen, maar hier zal evenmin een volledige bespreking mogelijk zijn. 

In zijn onderzoek naar de lokale dimensie van zeventiende-eeuwse liedboeken
heeft Grijp in een overzicht aangetoond dat met zestien titels Amsterdam in dit op-
zicht de meest productieve stad was.221 Het lijkt er op dat voor het zanggrage pu-
bliek genoeg bundels ter beschikking stonden, waaruit naar hartelust gezongen kon
worden. Toch heeft Hartgers, gezien zijn opdracht, gemeend, dat de Amsterdamse
meisjes behoefte hadden aan nieuw liedmateriaal. De populariteit van Hartgers’
liedboek doet vermoeden dat zijn keuze om veel pastoraal gekleurde liederen op te
nemen, een schot in de roos was. Ook de billijke prijs die hij voor katernen bere-
kende, zullen de minder draagkrachtige zangstertjes hebben aangesproken. Zij
konden al voor drie à vier stuivers een Minne-beekje bekomen.222

Met een opdracht aan de Nederlandse jeugd opent het eerste deel van de tweede
druk uit 1637. Omdat een ‘seker Brodder’ zijn Minne-beekje heeft nagedrukt, wor-
den de ‘Gunstige Sangers en Sangerinnetjes’ gewaarschuwd zich een dergelijk
exemplaar niet in handen te laten stoppen. Het is ‘moy van wantschapenheyt’ en
bevat slechts een derde deel van zijn liederen. Zijn eigen boekje heeft hij nu her-
drukt en vermeerderd met veel nieuwe liedjes. De zo-even besproken eerste druk
zal deze piratenuitgave wel niet zijn, want de omvang ontloopt die van de tweede
druk slechts weinig. 

In de opdracht van het tweede deel uit 1637 wederom aan de ‘Amsterdamsche
Sanghstertjes’, zegt hij aan zijn eerder gedane belofte voldaan te hebben door dit
deeltje uit te geven. In de hoop dat dit in eveneens in de smaak zal vallen, verplicht
hij zich een derde deel uit te geven, dat dan gebeurt in 1638. Hartgers’ opdracht
voor dat deeltje waarvan de drukker Dominicus van der Stichel is, wonende op de
Lauriersgracht, luidt als volgt.

Aen de Amstelsche Sanghers en Sangerinnetjes

Hier hebt ghy door ’t dagelickx versoeck van veel vrolicke Amstelsche zoetertjes, wiens
nau-luysterende ooren altijdt gretigh zijn om nieuwe Minne-deuntjes te hooren neurien,
het derde ontspronghen Minne-beeckje, waer in vloeyen verscheyden Nieuwe aenghe
name voysjes, daer door ghy U.E. sangh-gierighe keeltjes mede meught laeven, ende U. E.
daer mede meught vervrolicken in desen on-aenghenamen Herfst: Tot dat de vrolicke
Lente voortbreng een nieu, en aengenaem werck van de zoet-vloeyende Poeet Krul, gena-
emt Wegh-wijser ter deughden: Bestaende in aenleydinghe van eerbare Vryagie, Emble-
mataes, Lietjes, zoete Comedien, en verscheyden aengename hedendaechsche Historien in
Vryagie alhier gheschiedt. Vaert wel: Ende vermaeckt U. E. ondertusschen met dit voltoyt
zoetvloeynde [sic] Minne-Beekje.

De mededeling dat de herfst, een onaangenaam jaargetijde, opgevrolijkt kan wor-
den door uit dit boekje te zingen, heeft het karakter van een topos. Het zanggrage
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221 Grijp 1992, p. 27.
222 Grijp 1996, p. 123. De prijs van een Minne-beekje heb ik afgeleid van die van vergelijkbare liedboekjes.
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volkje moet dan tot de lente wachten op ‘Nieuwe aenghename voysjes. Dat aange-
name werk waar Hartgers in deze opdracht reclame voor maakt, is een nieuw boek
van J.H. Krul. Inderdaad verschijnt in 1639 een verzamelbundel getiteld Minne-
spiegel ter Deugden, waarin zich het van een aparte paginering voorziene tweede
deel Wegh-Wyser ter Deughden bevindt. Hoewel deze bundel door Cornelis
Danckertz uitgegeven is, wijst de annonce van uitgever of drukker van het Minne-
beekje op een zekere band met Krul. Krul zelf zal deze bundel, waarin hij poëtisch
aan bijdraagt, een geschikt medium hebben gevonden om eigen gelijkgestemd werk
te propageren. In 1650 zal Hartgers zelf een octavo-editie van de Minne-Spiegel ter
Deughden bezorgen.223

Tot slot is in dit kader de opdracht uit de zevende druk van 1645 voor de geschie-
denis van dit liedboekje nog van belang. Hartgers doet de doelgroep, identiek aan
de vorige, weten, hoe moeilijk het voor hem is nieuwe minnedeuntjes te vinden.
Men zingt weliswaar het nieuwste uit de grote Leli en den vermaerden Roosendra-
ger, doch aan het Minne-beekje wordt de voorkeur gegeven. Hartgers meldt dan,
dat in de komende lente de zanggrage jeugd zal worden ingelicht, wat voor nieuwe
liederen hij in Frankrijk en Engeland heeft gevonden. Voor het gemak heeft hij de
registers van de drie delen van deze zevende druk samengevoegd. 

De genoemde titels verwijzen zonder twijfel naar liedboeken, maar deze waren
niet nader te traceren.224 De grote populariteit van het Minne-beekje is af te meten
aan de verschijningsdata van de overgebleven exemplaren. Enkele latere herdruk-
ken van dit boekje zijn bekend, één uit 1649, nog door Hartgers uitgegeven, en één
uit 1658 bij de verder onbekende Thomas Verdonck, terwijl de Weduwe van Mi-
chiel de Groot zelfs in 1681 nog een nieuwe uitgave op de pers legde.225

2.7.1 Het Minne-beekje en zijn dichters

Of het samenstellen van een dergelijk liedboek, het schiften en keuren van aangedragen
materiaal, tot de zorg van de uitgever behoort of dat de inzenders mede of groten-
deels hun stempel op de uiteindelijke selectie zetten, is moeilijk te achterhalen. Men
kan wat betreft het Minne-beekje Joost Hartgers in beginsel voor de inhoud verant-
woordelijk achten. Per slot schreef hij voorwoorden. Onduidelijk is in ieder geval in
hoeverre hij zelf de selectie bepaalde en vooral de volgorde van de liederen in de bun-
del. In de tweede druk van het eerste deel van het Amsteldams Minne-beekje voert
een zekere I.G. van Vlooswijck met een programmatisch drempeldicht de stoet dich-
ters aan. Hij omschrijft de teneur van de gedichten die deze bundel bevat.
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223 Van Bemmel 1984, nr. 66.
224 Zij zullen waarschijnlijk weinig herdrukken gekend hebben, in tegenstelling tot het Amsteldamsch Minne-
beekje. Verg. Grijp 1996, p. 119. 
225 De Groot bezorgde veel herdrukken van werk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Zijn vrouw zet-
te deze traditie voort; zie de databank van uitgevers en drukkers in de STCN.
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Hier vloeyt een soete Beeck,
Van liefde en van min;
En Venus dart’le streeck.
Hoe Coridon hiet vleyt,
Sijn schoone Galathe,
En nimmer van haer scheyt,
Of draeght haer kusjes mee.226

Velen die zijn vaandel volgden, zijn anoniem gebleven of gingen schuil achter niet
meer te ontraadselen schuilnamen, slechts enkele namen genieten nog enige be-
kendheid, zoals Seep, Le Bleu en Coleveld. Sommigen van deze ‘minor poets’ heb-
ben een grote productiviteit te zien gegeven. Zo heeft de dichtende apotheker Claes
Seep zich niet onbetuigd gelaten, van hem zijn in de editie van 1637 zelfs dertien ge-
dichten opgenomen. Ook Jan Zoet heeft zich gezien zijn vele bijdragen actief opge-
steld. 

Over de groep poëten die het Minne-beekje vulde met overigens niet altijd even
hoogstaande verzen, draagt de auteur van de Amsterdamse ‘chronique scandaleuse’,
Mattheas Gansneb Tengnagel, enkele gegevens aan. In de Amsterdamsche Mane-
schyn (1639) wijdt hij in cryptische stijl enige coupletten aan andere dichters, even-
als aan de herberg van Eduard Hancock, waar zij blijkbaar hun inspiratie vonden:

Dats’ s een klugje! ’t geeft my wonder 
Daermen soo veel kloeckerts siet, 
Datter niet een borst loopt onder
Die syn pen eens drincken bied,
En tot weelde maeckt beschoncken;
Daerse sellifs altijdt vol
Voor de deuvick [houten pin] legghen roncken
In het kroeghje van Apol.

’k Prijs voorwaer die wyde monden,
Die het groote Nectars vat
Op haer tanden setten konde,
Doe een yeder vol en sat
Rolde van de steyle toppen
In het vrolyck Amsterdam,
Daer se soo veel minnen-droppen
Spooghen, daer een beeck van quam.

Die gheen ebben kan ghedooghen,
Maer ghedooght een staege vloed:
k Meen daer sal gheen drop verdrogen 
Schoon ze nou wat rusten moet.
Siet, haer Goden zijn gaen dwalen,
(Want de Nectar was hier op)
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226 Amsteldams Minne-beekje, p. A2vo. 
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Om van d’Indiaen te halen
Voedsel voor de minne-drop. 

’k Wed indien sy weder komen
(Pels, en Moor die t’samen gaen)
Dat de Minne-beeck haer stromen
Sal verheffen tot de Maen;
Maer ick meen aleer de sluypers
Sluypen weer nae dese wal,
Datter van die Nectar-suypers
Noch wel twintigh volgen sal.227

Deze coupletten die, gemeten naar Tengnagels maatstaven, een vrij milde kritiek
ademen, suggereren het wegvallen van inspiratie, hetgeen hij betreurt, want zoveel
‘klugjes’ verdienen het bewaard te worden. Hiermee wordt gerefereerd aan de aard
van de bundel, die in belangrijke mate een poëtische weergave biedt van liefdesaffai-
res in het toenmalig Amsterdam. Deze dienden op een bekende ‘voys’ gezongen te
worden. Of diverse liederen uit de Minne-beek dit engagement bevestigen, is door
gebrek aan gegevens niet meer na te gaan. Tengangel constateert in 1639, de datum
van verschijnen van de Amsterdamsche Mane-schijn, dat de minnebeek droog staat.
De dichterbent is uiteengevallen, of ‘uiteen gespat’. In ieder geval zijn twee van de
auteurs, N. Pels en H. Moor, een boekdrukker en een toneelschrijver,228 vertrokken
naar de ‘Oost’; hopelijk kan hun terugkeer de beek weer doen vloeien. Betwijfeld
kan worden of de door Tengnagel veronderstelde oorzaak van de achteruitgang
slechts gelegen kan hebben in overmatig drankgebruik. Onderlinge ruzies kunnen
dit lichtgeraakte groepje eveneens uiteengedreven hebben. 

Enkele jaren kan de herberg van Eduard Hancock, mogelijk met een uithang-
bord waarop Apollo troont temidden van de Muzen, de bindende factor voor de
dichtersbent zijn geweest.229 Deze herbergier en ‘musicijn’ zou met de komedian-
ten uit Engeland naar Holland overgestoken zijn en zich in de Nes in Amsterdam
gevestigd hebben. Op verzoek van de clientèle die zich in zijn gehele huis heeft
kunnen ophouden, zouden de ‘musicijns’ serenades en aubades gespeeld hebben.230

Niet uitgesloten is het dat het Minne-beekje aanvankelijk als een soort spiegel van
het sociale en artistieke leven in en om deze muziek- en komediantenherberg ge-
fungeerd heeft. Een enkele aubade in deze bundel zou daarvoor als bewijsstuk kun-
nen dienen. Met het bijeenbrengen van dit soort poëzie waaraan diverse kennissen
graag bijdroegen, lijkt Joost Hartgers in de tweede helft van 1636 zijn uitgevers-
loopbaan te zijn begonnen. Eerdere door hem bezorgde uitgaven zijn althans niet
bekend.231
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227 Tengnagel 1969, p. 62, 63, vs 457-488.
228 Hummelen 1982, resp. p. 265 en 234.
229 Plausibele veronderstelling van Oversteegen 1969, p. 62.
230 De Roever 1890, p. 82, 83.
231 Volgens de gegevens in STCN begint zijn productie in 1637. Zie ook Gruys en De Wolf 1989, p. 82. 
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2.7.2 Jan Zoet en het Minne-beekje

Jan Zoet heeft zowel aan het eerste (1636) als aan het tweede (1637) en het derde
deel (1638) van het Minne-beekje verschillende bijdragen geleverd. Omdat de
tweede druk (1637) van de eerste uitgave zich samen met de andere twee in het
hierboven vermelde convoluut bevinden, zal steeds aan dat exemplaar gerefereerd
worden. De hieronder vermelde aantallen zijn dus gehaald uit deze drie edities. De
productiefste schrijver erin is N. Pels, uitgever/boekdrukker en lofdichter voor
Zoets Jochem-Jool. Met 40 gesigneerde gedichten staat Pels op de eerste plaats. Met
23 gedichten neemt Zoet een goede tweede plaats in. In afnemende volgorde vin-
den wij dan: Vlooswijk met 15, Mol met 14 (alleen in Deel III), Seep met 13, Krul
met negen en dan de overgeblevenen, slechts met naam of zinspreuk bekend, met
in de meeste gevallen slechts een enkel gedicht. Gezien zijn bijdragen voor 1636
blijkt Jan Zoet al bij de totstandkoming van van de bundel in 1636 betrokken te
zijn geweest. 

Uit zijn eerste voorwoord blijkt dat Hartgers op de hoogte was van de muzikale
voorkeuren van het jeugdig publiek: ‘wel gherijmde wijsjes en Rijmpjes’. Met de
term ‘wijs’ bedoelde hij ongetwijfeld de wijsaanduiding, die ook met andere termen
zoals ‘vooys’ of ‘stemme’ boven het tekstgedeelte van een lied te vinden is.232 Men
verlangde blijkbaar goed zingbare gedichtjes. Deze twee componenten, melodie en
tekst, moeten dus in de smaak vallen, wil een liedboekje aftrek vinden. Uit het
voorwoord voor de 1638-editie blijkt dat het zanglustig publiek ‘altijdt gretigh is
om nieuwe Minne-deuntjes te hooren neurien’. Daaruit kan opgemaakt worden,
dat nieuwe teksten een zekere voorkeur hebben gehad boven de melodie. De popu-
lariteit van zijn Minne-beekje heeft bewezen dat Hartgers ook de juiste liederen
heeft weten te vinden. Hij heeft uiteraard wat betreft tekst en melodie ingespeeld
op de smaak en voorkeur van zijn koperspubliek. Aangenomen mag worden dat
Zoets bijdragen die hieronder uitvoerig belicht worden, daar goed op aansloten. 

2.7.3 De melodieën van Zoets liederen

Bij het onderzoek naar de populariteit van een melodie is gebruik gemaakt van de
liederenbank van het Meertens Instituut te Amsterdam, waarin uit het tijdvak tus-
sen 1600 en 1700 ongeveer 27.000 melodieën uit liedboeken en van plano’s zijn op-
genomen.233 Ook het Amsteldams Minne-beekje is verwerkt, zij het niet de door
mij geraadpleegde editie uit 1637.234

Het is gebleken dat alle gedichten van Zoet contrafacten genoemd kunnen wor-
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232 Grijp 1991, p. 171-172. 
233 Grijp 1991, p. 19-21. Dit aantal werd vermeld in 2007. 
234 Grijp 1991, p. 219. Daar is de verantwoording te vinden van zijn bronnenkeuze. Voor het Nederlandse
liedboek in de periode 1600-1650 is vooral het kaartsysteem van D.F. Scheurleer gebruikt. Deze kende blijkbaar
het exemplaar van het Amsteldams Minne-beekje niet, dat zich in de Bibliotheek van de Toonkunst bevindt.
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den, liedteksten geschreven op bestaande melodieën.235 Nagegaan moest worden
met behulp van de wijsaanduidingen op welke melodieën hij zijn teksten afstemde.
Een overzicht van het totaal aan 23 wijsaanduidingen van Zoet in de tot nu toe be-
kende edities van het Minne-beekje, is in een bijlage geplaatst.236 De liederen zelf
zullen hierna aparte aandacht krijgen.

De eerste editie van het Minne-beekje heeft Zoet met negen liederen verrijkt,
waarboven wijsaanduidingen zijn geplaatst die duidelijk een pastorale herkomst
verraden. Vele bronnen waren voorhanden, pastorale bundels zoals de Amster-
damsche Pegasus en werken van Starter en Krul, maar ook de rooms-katholieke
Gulden Iaers Feestdagen van Stalpart van der Wiele, scoorden hoog. Twee brui-
loftsliederen dichtte hij op ‘C’este cruelle’ en ‘Rosemonde waer ghy vliet &c’.237

Voor zijn herdersliederen heeft Zoet uit de overvloed aan melodieën uiteraard
genoeg ‘vooysen’ kunnen opdiepen. Toch bleek ‘C’este cruelle’ opnieuw een goede
keuze voor een herderslied, voor een ander koos hij de populaire wijs ‘Amarillae
mia bellae.238 Ook andere melodieën, die frequent aanwezig waren in diverse bun-
dels, kon Zoet gebruiken voor zijn modieuze herdersliederen: ‘In kleynheydt leef
ick onbenijt,&c.’ en het toen blijkbaar overbekende ‘O Schoonste Personagie’.239

In een pastorale omgeving hoort ook een klagende herderin; Zoet liet haar zingen
op de wijs van ‘Wanneer of myn oogen,&c.’240 Ook zijn er van hem twee liederen te
vinden op melodieën die verder slechts in latere bronnen voorkomen. Een drink-
lied moet gezongen worden op de wijs ‘Meysjen moet ick by u, &c.’, een melodie
die door een andere verder onbekende lieddichter in deze bundel, I. van der Hoe-
ven, eveneens gebruikt is. Bij de tweede melodie ‘Lerinde waerde maeght’ heeft
Zoet een nieuw bruiloftslied, geschreven.241

Het Tweede Deel (1637) telt eveneens negen gedichten van hem. Hoewel deze
bundel niet in de liederenbank verwerkt is, bleek het traceren van vindplaatsen ten
dele toch goed mogelijk. Slechts voor drie ervan zijn in eerdere bronnen wijsaan-
duidingen terug te vinden. Het incipit van Starters lied op de stem van l’Avigno-
ne,242 ‘O cierlijck cieraet’ is voor Zoet de wijsaanduiding geworden van een her-
derslied.243 Een andere ‘vooys’ bij Zoet, ‘Dattet luchje’, vinden we als incipit terug
in een lied in de Constantinus van J.van Swol,244 een nooit opgevoerd toneelstuk uit
1630, gedrukt in 1637.245 Ten slotte heeft Zoet een incipit van Bredero’s ‘Twee-
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235 Voor definities zie Grijp 1991, p. 23.
236 Bijlage 2.
237 Minne-beekje I, resp. p. 7 en p. 86, zie Bijlage 2.
238 Minne-beekje I, resp. p. 66 en p. 105, zie Bijlage 2.
239 Minne-beekje I, resp. p. 19 en p. 203, zie Bijlage 2.
240 Minne-beekje I, p. 149, zie Bijlage 2.
241 Minne-beekje I, resp. p. 30 en p. 65, zie Bijlage 2.
242 Brouwer 1966, I, p. 48.
243 Minne-beekje II, p. 63.
244 Van Swol 1637, p. B4ro.
245 Hummelen 1982, p. 255.
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spraack van Twee Buur-Wyven’,246 ‘Lieve kyeren wat en deun’, verheven tot wijs-
aanduiding boven een naar later zal blijken populair bruiloftslied.

Van vijf andere wijsaanduidingen boven herdersliederen is van drie, ‘Schoonste
Herderinne’, ‘Vluchtige Coridon verbeydt,&c’ en ‘Drie sotte boerinnen’ noch in
deze noch in latere edities een vindplaats bekend. De melodie aangegeven door ‘O
Sulleman’, bij een boertig liefdeslied heeft nog jaren de zangers bekoord. De laatste
‘voys, ’k lagh met myn Amaril in ’t groen’,247 zal waarschijnlijk een kortstondig le-
ven geleid hebben, maar liet de liefhebbers een zeer speciaal lied zingen, dat hieron-
der aandacht zal krijgen.

Onder de vijf gedichten die Zoet in het Derde Deel van het Minne-beekje heeft
laten verschijnen, bevindt zich een gedicht ‘Janiis Minneclachten’, zonder wijsaan-
duiding, dat echter gezien de inhoud ook niet bestemd was om te worden gezon-
gen. Twee melodieën zijn wederom geplukt uit het traditionele repertoire: ‘Doen
Daphne d’overschoone, &c’ boven een nieuwjaarslied en een waarschijnlijk niet
onbelangrijk liefdeslied dat men moest zingen op het toen populaire wijsje ‘Om
een die ick bemin’. Van de laatste twee gedichten die Zoet voor deze editie bestemd
had, is ‘’Ick sucht, ick klaegh &c’ een op een eerder door Pels gebruikte ‘voys’ ge-
schreven contrafact. Niet verder te traceren was tot slot de wijsaanduiding ‘Engelse
momme-dans’ bij een lied getiteld ‘Minnaers-Klaght’.248

Pas weer uit 1645 is een enkel exemplaar van het Minne-beekje bekend. In deze
uit de bekende drie delen bestaande zevende druk is ook werk van Zoet opgeno-
men. Na het voorwoord van Hartgers volgt nu J.H. Krul met een grote opdracht
‘Aen de Amstelsche Jonck-vrouwen’, op de voet gevolgd door een lied van Zoet
‘Aen d’Amstelsche vrywillige Slaven’. In de gehele bundel bevinden zich nog
slechts vier gedichten van Jan Zoet en deze zijn alle woordelijk terug te vinden in
het Minne-beekje van 1637. Opvallend is dat twee ervan op de bekende wijs ‘C’este
cruelle’ gezongen moesten worden en de andere twee op de boertiger getitelde me-
lodieën ‘O Sulleman’ en ‘Lieve kyeren wat een deun’.

2.7.4 Zoets liederen

Met zijn liederen sluit Zoet aan bij de intentieverklaring voor deze bundel die aan
het begin van het eerste deel in een drempeldicht is verwoord door I.G. van Vloos-
wijk (‘Rede doet Leven’). Deze verder onbekende poëet249 karakteriseert de teneur
van de bundel als volgt: de liefde overheerst, de herders en herderinnen bewijzen dat
en niemand zal voor de ‘heete schicht’ van het ‘kleine wicht’ gespaard blijven. Deze
vlag dekt een erotische lading waaraan vrijwel iedereen, dus ook Jan Zoet, het zijne
heeft bijgedragen met bruilofts-, herders en drinkliederen, een paar klachten en een
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246 Bredero 1979, p. 55, uitvoerig bij Grijp 1991, p. 267.
247 Minne-beekje II, resp. p. 115 en 120, zie Bijlage 2.
248 Minne-beekje III, resp. p. 75 en 106, zie Bijlage 2.
249 Misschien identiek aan de door Kossmann genoemde toneelspeler (Kossmann 1915 II, p. 121).
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politiek getint vers. Met verschillende van deze liederen heeft hij geofferd aan de mode
van zijn tijd, het pastorale genre. Dat leverde Zoet ook de meeste metaforen die hij
in diverse variaties heeft toegepast. Naar een genologische typering van de door hem
gebruikte soorten is hier niet gezocht, omdat die voorschriften in poëtica’s primair
bedoeld zijn voor dichters en nauwelijks relevantie bezitten voor schrijvers van lie-
deren. Reminiscenties aan een corpus van voorwaarden, zoals de Poetica van Scali-
ger,250 die voor een bepaald genre gelden, zijn slechts in sommige gevallen terug te
vinden. Zo worden enkele loci uit Zoets bruiloftsliederen gedeeltelijk besproken in
Scaligers theorie.251 Zoet liet het jeugdig volkje de lusten van de liefde zingen, waar-
bij de zegeningen van het huwelijk voor beide echtelieden werden benadrukt. En-
kele strofen werden gewijd aan het hartstochtelijk verlangen naar de komende hu-
welijksnacht, waarbij niet nagelaten werd te vermelden dat de bruidegom zich dan
als een ‘man’ diende te gedragen. Bij dergelijke gelegenheden was een grote rol weg-
gelegd voor het drinken: roemer na roemer werd geheven op vrijwel alles. 

Of Zoet deze liederen heeft bestemd voor specifieke paren, of slechts om voor
het heuglijke feest iets nieuws te kunnen laten zingen, is niet duidelijk. Contempo-
raine lezers van dit soort teksten zullen bepaalde allusies soms herkend hebben.
Wanneer hij bijvoorbeeld in een lied van het bruidje zegt, dat haar maagdelijkheid
hem nog heugde, en in het derde de hoop uitspreekt dat de gelieven in vrede en niet
in tweedracht verder zullen gaan, wisten enkele lezers van toen ongetwijfeld welke
echtelieden bedoeld werden.252

Eén bruiloftslied staat apart: een in boertige taal geschreven aansporing tot kin-
deren het huwelijksfeest bij te wonen van een simpel en onappetijtelijk ogend paar,
‘Griet mal-monts’ en ‘Symen’. Dit tweetal moest de lachlust van de aanwezigen op-
wekken:

Neen seper ’t is ien giestigh Paer
Neen seper etc.
Hoe komt het volckje by men kaer,
Want sy is mal e booren,
En hy heeft in sen ierste Jaer
Sen sinne mee verlore.253

Dit lied is te vergelijken met het beroemde lied van Zoets illustere voorganger Bre-
dero, ‘Van Gierighe Gerrit, en Modde van Gompen’.254
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250 Zie daarvoor Bouwman 1982, Inleiding, p. XIV.
251 Bouwman 1982, Inleiding, p. XIV. Hoofdpunten daaruit zijn: beschrijving van de lusten van bruid en brui-
degom, de strijd tussen de gelieven en de uiteindelijke overwinning van de bruidegom, uit medelijden toegestaan
door de bruid; centrale gegevens versierd met tal van loci, waaronder kenmerken van de personen, de plaats waar
de bruiloft gevierd wordt en het jaargetijde. Belangrijk is het laus-karakter, het complimenteren van het paar en
vooral het prijzen van hun deugden. Tot slot wordt het paar zeker geen goede nachtrust toegewenst, want de ge-
lieven dienen met volle overgave te werken aan een fraai nageslacht.
252 Minne-beekje I, resp. p. 66 en p. 86 e.v, zie Bijlage 2.
253 Minne-beekje II, p. 182, zie Bijlage 2.
254 Bredero 1975, p. 78-80.
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De herders- of liefdesliederen van Jan Zoet vormen het leeuwendeel van zijn bij-
dragen aan het Minne-beekje. De handelende personen zijn vrijwel altijd herders
en herderinnen, die reeds in de 16e eeuw in binnen- en buitenland markant in de li-
teratuur aanwezig waren. Het literair-pastorale wereldbeeld uit de 16e eeuw waarin
een geïdealiseerd herdersleven centraal stond, heeft sedert het begin van de 17e

eeuw enige wijzigingen ondergaan. Verschillen in adaptatie zijn waar te nemen bij
Hooft en Coster, respectievelijk in hun Granida en Ithys.255 In beide pastorales
verlustigen geromantiseerde herders zich in een fraai landschap en hun enige motief
tot handelen is de liefde. Vooral arcadisch is hun leven in de Granida, terwijl het
herdersleven in Costers werk meer de realiteit benadert en een sterkere morele in-
slag heeft. De herders die de werken van Jan Harmensz Krul bevolken, lijken naar
de opvattingen van Smits-Veldt ‘een romantische vluchthaven te vertegenwoordi-
gen’.256 In een onbezorgde wereld waar veel gezongen wordt, zijn zij voortdurend
gewikkeld in een of andere liefdesaffaire. In het Minne-beekje en in het bijzonder in
Zoets liederen lijkt voor het type herder à la Krul een lichte voorkeur te bestaan.
Tevens is er, zij het in de verte, verwantschap te constateren met het beroemde ‘Pas-
torael’ van Heinsius, waarin de verliefde herder Corydon zich voortdurend ge-
plaagd en verstoten weet door de wrede Daphnis.257

Hoewel Zoets dertien herders- en liefdesliederen geen saaie uniformiteit verto-
nen, zou een afzonderlijke bespreking niet meer inzicht geven dan die van een enkel
markant vers. De series herderszangen verschillen per deel van de bundel. Uit het
eerste deel, waarin vier van deze liederen benevens een herdersklacht zijn opgeno-
men, is het ‘Liefdens-gevley’258 een instructief voorbeeld van de globale wijze
waarop Zoet dit soort liederen componeert. Een herder heeft zich diep vernederd
voor zijn aanbeden herderin, de nacht in sneeuwbuien op haar stoep doorgebracht,
terwijl zij rustte op het ‘pluymigh bed’. In de morgenstond overweegt hij, dat als
dit offer haar niet kan vermurwen, Atros zijn levensdraad maar moet ‘afscheren’.
Doch dan zal zijn geest haar alle dagen wreed en afgrijselijk vanuit zijn graf bela-
gen. Na dit barokke dreigement besluit de dichter met de milde gedachte dat in een
zo schone maagd geen wreed hart woont. Als zij zijn trouwe dienst zal belonen met
de bevrediging van zijn lusten, is de herder tevreden. 

In Zoets herdersliederen zijn deze topen vergezeld van andere, zoals het getuige
zijn van wollig vee en het luisteren van bladeren. Zij dienen in wisselende samen-
stelling de liefdesperikelen van herders of herderinnen te adstrueren en pastoraal te
omlijsten. Door een overdaad aan topen is het vrijwel niet na te gaan of er sprake is
van een literair spel of een pastorale verbloeming van een reële liefdesaffaire. 

De tweede mogelijkheid blijkt niet geheel uit de lucht gegrepen. Van de zes her-
dersdichten van Zoet, opgenomen in het tweede deel (1637), wijzen er tenminste
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255 Smits-Veldt 1989, p. 397 e.v.
256 Smits-Veldt 1989, p. 399.
257 Heinsius 1618, p. 26 e.v.
258 Minne-beekje I, p. 69.
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vier duidelijk en twee minder saillant op belangrijke momenten uit zijn eigen lief-
desleven. Die laatste twee bevinden zich vooraan in de bundel en bevatten behalve
conventionele herdersdroefenis een enkele opvallende passus waarin gelezen kan
worden dat een geliefde op Zoets avances afwijzend gereageerd heeft.259 In een an-
der gedicht, ‘Cambajas Minne-suchjes’ vormen de laatste vier regels, in romein ge-
drukt en waarschijnlijk niet bedoeld om gezongen te worden, een couplet, waarin
de dichter, Zoet, Carileen noemt als de oorzaak van zijn smart en vreugde:

Leyd-sterre van mijn graegt, kluystertje van mijn vryheyt,
Stookbrantje van mijn smart, oorsaeck van mijn blyheyt
Opqueeckster van mijn rampt, Spring-ader van mijn luck,
U ja dat heelt mijn pijn, u Neen dat baerd my druck.260

Enigszins transparanter zijn de andere gedichten waarin Zoet de lezers misschien
zeer aangename momenten uit zijn liefdesleven laat raden. Modieus pastoraal is de
zich in het ‘Schevelingse Duin’ afspelende liefdesaffaire, waarin de herderin Leonoor
zich het jawoord laat ontfutselen door de mooipratende herder ‘Jany’. Deze voor
een herder ongebruikelijke naam heeft Jan Zoet, zoals meer zal blijken, waarschijn-
lijk voor zichzelf gereserveerd. Met deze van Jan afgeleide naam heeft hij zich in
zijn pastorale spel een plaats willen verschaffen. Of hoogtepunten daaruit ook let-
terlijk in de duinen bij Schevingen beleefd werden, valt te betwijfelen. Hij heeft
weliswaar een tijd in ’s-Gravenhage doorgebracht, maar dergelijke locaties konden
ook louter conventioneel bedoeld zijn.261

Verrassender is het lied voor Chelittema.262 Voor dit zeven strofen tellende vers,
voorafgegaan door een grote initiaal, is een aparte gravure vervaardigd die ernaast is
afgedrukt. De merkwaardige naam voor een herderin die evenmin als Jany elders in
de pastorale literatuur te vinden is, blijkt een anagram te zijn voor Machteltie, zon-
der twijfel de latere echtgenote van Jan Zoet.263 In dit lied wandelt de ik-persoon
met Chelittema langs de Amstel en wijst hij op een gevaarlijk overhellend scheepje.
De grote nood waar het in verkeert, veroorzaakt door een teveel aan ‘asem’ van
‘Aeool’, is vergelijkbaar met de situatie waarin zijn liefdesleven zich bevindt. Dat
wordt gedurig door ‘meen’gen sture vlaegh’ geteisterd. Maar er is hoop:

6. Wilt dan mijn Chel te na dra264

Het buytie van u afkeer toomen,
Mijn Engeltje, ey toont gena,
Laet mijn door liefd op liefdens stroomen,
Geluckigh zeylen na mijn lust,
Tot dat ghy mijn uyt weerliefd kust.
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259 In een ongetiteld lied komt Zoets spreuk ‘Niet zoeter’ voor, zie Minne-beekje II, p. 63.
260 Minne-beekje II, p. 25.
261 Smits-Veldt 1989, p. 395, noot 39. Daarin meent zij dat een dergelijke lokatieverwijzing makkelijk een a-
realistische conventie kan worden.
262 Getiteld ‘Mins-gelijckheyt’, (Minne-beekje II, p. 120 e.v).
263 Zie over Machteltje hoofdstuk 3, p. 133-135.
264 Uit haar naam zijn enkele letters weggelaten of weggevallen.
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7. Dan sullen wy t’saem leven voort
In duysent overzoete lusies,
Sin-eenigh binden ons so ’t hoort,
Met strickies van veel dertle kusies,
Tot dat de doodt zijn kille hand
Weer scheurt ons trouwe liefdens band.265

De begeleidende gravure toont een keurig geklede, van een kapje voorziene dame,
geflankeerd door een eveneens fraai uitgedoste jonge man met breedgerande hoed,
die haar de rivier wijst. In het overhellend scheepje dat moeizaam tegen de wind op-
worstelt, richt een vaag getekende Cupido zijn boog op het paar. De veronderstel-
ling dat hier een unieke afbeelding van Machteltie en Zoet te zien is, dringt zich uiter-
aard op, maar valt niet te bewijzen.266 Voor zover bekend is deze vrouw nooit
geportretteerd. Deze aardige gravure bezit vooral ook emblematische waarde, scheep-
jes met Cupido zijn namelijk in embleembundels niet onbekend.267 Realistisch is deze
gravure in zoverre dat er een afbeelding van de Amstel in gezien kan worden. Aan
de overzijde kan de herberg De Schulp zijn afgebeeld, gelegen tussen een sloot en
een bruggetje. Dit soort prenten wordt ook in Zoets eigen liedboek teruggevonden.268

Zoet raakt niet uitgezongen over Chelittema. In het ongetitelde gedicht dat ge-
zongen moet worden op de melodie ‘Drie zoette Boerinnen’, laat hij ‘Jany’ haar
vele aantrekkelijkheden bezingen. Hij verwacht dat er kusjes uitgewisseld kunnen
worden, ziet haar ‘Albast-appeltjes rond’ en smult van al haar leden.269 In dit lief-
deslied doen alleen restanten van natuurbeschrijving en afkeer van ’s konings hof
nog denken aan een herderslied. Meer dan bij de andere liederen is hier het pastora-
le een dun vernis, waar de persoonlijke verlangens duidelijk doorheen schitteren.

In het derde deel van het Minne-beekje (1638) zet Zoet de verovering van Mach-
teltie voort, en met succes! Aanvankelijk is er slechts sprake van ‘Janijs Minne-
klacht’, een gedicht,270 waarin een zekere Cloris, een gebruikelijke naam in het pas-
torale, aan Janij lijkt te willen ontsnappen. Janij waarschuwt haar ervoor hem niet te
lang te laten wachten, want dan zal zijn ziel vermoord zijn en 

Dan sal mijn gheest, waer dat ghy oock zijt
Afgrijslijck, en ijslijck, steets volghen altijt,
Met naer ghegrim, en met een holle spraeck
Steets roepen: Cloris, Cloris, Cloris wraeck.271

Of de ‘Minnaers-klaght’, waarin een zekere Amararillis hem afwijst ook tot de
‘Chelittema’-liederen te rekenen is, is niet zeker. In het op een na laatste lied van het
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265 Minne-beekje II, p. 124.
266 Zie Bijlage 8, de iconografie van Jan Zoet, nr. 1.
267 Bijvoorbeeld in de zeker door Zoet gekende Minnelycke Sangh-rympies van J.H.Krul 1634, p. 48. 
268 De Maagden-baak, zie hoofdstuk 3, p. 166-184.
269 Minne-beekje II, p. 146-148.
270 Minne-beekje III, p. 57 e.v. zonder wijsaanduiding, en mogelijk niet bedoeld om gezongen te worden.
271 Minne-beekje III, p. 58.
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Minnebeekje, ‘J.S. Vreughde-gesangh’ lijkt Zoet zijn doel bereikt te hebben. On-
miskenbaar wijzen de initialen op hem. De goden worden uitvoerig geprezen om
hun mildheid hem de schoonste herderin Cloris toe te wijzen. Hij besluit het gehe-
le gedicht met een vierregelig in romein gedrukt couplet zelfs ondertekend met zijn
schuilnaam.

‘Danck-segh’
Lof Opper-hemel-Goon, die uwe Zeghen-stralen
Soo mildelijck en goet laet op my neder dalen,
Die als met eygen hant my geeft mijn waerde helft,
Ick bid dat ghy de Liefd vast in ons herten delft.272

Niet Soeter.

Aanvaarden we deze autobiografische interpretatie, dan heeft Zoet gedurende ruim
een jaar zijn geliefde met pastorale liederen, waarin ingewijden duidelijk persoon-
lijke emoties konden ontwaren, gepoogd in te palmen. Dat leidde uiteindelijk tot
het gewenste resultaat. Hoe de realiteit zich tot deze herderswereld heeft verhou-
den, zal later aan de orde komen.273

Niet alleen de in pastoraal kleed gestoken eigen emoties zijn onderwerp geweest
van zijn erotische liederen voor het Minne-beekje. Ook in een boertig taaltje heeft
hij zijn publiek tot zang bewogen en niet zonder resultaat, want deze liederen ble-
ven lang populair. In de trant van Bredero componeerde hij het eerder gememo-
reerde bruiloftslied op een onnozel paar en een liefdeszang van Krelis Joosten op
zijn Kniertje. Vanwege de opvallende parallellie met de hoveling Hans uit de Clor-
inde en Dambise, volgt het hier. 

Krelis Joosten Vryery
stemme: O Sulleman

Wel Kniertje men hartje dus byster te loope,
Wel haetje men schaepje, dat souw ick niet hoope,
Ick vyerje, ick vrye, ick minje, sie deer,
Van je hooft tot je voetjes, ja van heertje tot heer.
2 Ey zoetjes! steet stil, doch hoe binje dus jachtigh,
’t Is Krelis, wel Meysje, nou weest niet te kraftigh,
Gut wistje men troosje hoe ’t hart nee je haeckt,
Je seyde wel Knelis ons Hylck is e maeckt.
3 Ick eet niet een eytje, Ja ick back niet en koeckje
Of ick wens je de helleft terstont in en doeckje,
Of heb ick wat op-ruyt, wat stremlis [gestremde melk] of prut, 
’k Gun iou strack de helft van elck lepel die ’k nut.
2 [sic] Wat mienje of ’t jock is, neent seper niet Kniertje,
’k Heb nog wel wat Wafels moy in een pampiertje,
Dat gaf men Vys Trijn lest, ick heb iet e spaert
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272 Minne-beekje III, p. 139.
273 Hoofdstuk 3, p. 133.

98



En dus in men sack wel acht daghen bewaert.
5 Kijck ’k surgh soo al veurje al wasje men wijffje,
Ey! eet jy dat beetje nou mooy in je lijfje,
Al isset niet veul, je siet hoe ondieft
Men zoete Knier Teunis, dat Krelis je lieft.
6 Gut wistje hoe ’k snachts in men droom mit je om gee,
Ick heb dan sulcken deun dat ick self schier stom stee,
Ick soenje, ick sabje, ick vatje by get
By buyck, bye borsjes, ick heb sulcken pret.
7 Ick stommel, ick duwje, ick geefje een praetje,
Ick kijck in je keertje van blaetje tot blaetje,
Ja ’k heb Vrouwe zoetheyt soo langh als ick slaep,
Maer waeckend, wat isset, ick kijck as een aep. 
8 Dan denck ick gangs lijde die Kniertje mocht spreken,
Al wasse as een backstien ick souse nou breken,
Wat seghje men Beckje, Knier Teunis, wel nou 
Sie deer deuse koeck geeftje Krelis op trouw.

Niet soeter274

Twee liederen, ‘Dageraeds-begroetingh’ en ‘Mays-vreught’, beide reeds in de editie
van 1636 aanwezig, vragen nog enige aandacht.275 In beide liederen staat het ideale
landschap, een lustoord, de ‘locus amoenus’ centraal. Vergelijking met Curtius’ om-
schrijving, ‘sein Minimum an Ausstattung besteht aus einem Baum (oder mehrere
Bäume), einer Wiese und einem Quell oder Bach. Hinzutreten können Vogelgesang
und Blumen’,276 laat grote overeenkomsten met de door Zoet geschilderde natuur
zien. Maar Zoet laat zijn herders en herderinnen in zo’n landschap niet alleen maar
hun wollig vee hoeden. In de ‘Dageraets-begroetingh’ wordt met een woordspel uit
de rederijkerswereld de moraal gezongen, die eruit voortvloeit, het bekende pastor-
ale thema van het eenvoudige herdersleven tegenover de macht en rijkdom 

Het lieflip [sic] gedruck en vriendelijck vatte,277

Dat acht men daer meer 
Als rijcx gebien ofte gulden schatte
Die zijn pijnlijck
Groot schijnlijck,
Verdwijnlijck,
’t Vernoeght geen begeer.278

Uit de paradijselijke sfeer van deze twee gedichten is de macht van de ‘oppervoogd
en albeschikker’ duidelijk te lezen. In de ‘Mays-vreught’ moeten de twistzieke le-
den van de Batauwse Laurier279 aan God hun dankbaarheid tonen, opdat hij op zijn
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274 Minne-beekje II, p. 115
275 Minne-beekje I, resp. p. 19 en 203.
276 Curtius 1969, p. 202.
277 Namelijk van herders en herderinnen.
278 Minne-beekje I, p. 21.
279 Zie hiervoor, p. 34-35. Misschien stamt dit nog uit zijn Haagse tijd.
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beurt met zijn wijsheid de held Frederik Hendrik leidt in de strijd tegen het Spaan-
se geweld. Met deze laatste bede: ‘Stiert, Heer ’s Lands-State // En wile [sic] ons
Magestrate // Voor quaet hoede’,280 lokaliseert Zoet de ‘locus amoenus’: de Repu-
bliek. Deze is het door God beschermde en door de stadhouder verdedigde para-
dijs. Deze laatste strofe staat nogal los van de voorafgaande, waarin een meer con-
ventioneel landschap vertoond wordt dan een Hollands.

In het verlengde van dit laatste lied ligt het ‘Iaers-Liedt’. Zoet wil hiermee de Am-
sterdamse zangers en zangeressen op een herdersmelodie zijn godsdienstige opvat-
tingen laten zingen.281 Omdat de inhoud van het lied weinig raakvlakken heeft met
de rest van de bundel, komen de implicaties die de oudst bekende religieuze opvat-
tingen van Zoet met zich meebrengen, elders aan de orde.282 Het lied dat geschreven
zal zijn tegen het eind van het jaar 1637 begint met de geboorte van Christus. ‘Ons
Behoeder en Broeder voldoender der Wet’ heeft de verlossing van de mens bewerk-
stelligd en de hemel voor ons ‘ontgrendelt’. In een wat gewrongen barokke stijl
poogt Zoet te schilderen wat voor woonstee deze grote koning zich op aarde heeft
verkozen. De geringe staat waarin het kind zich bevond, stond in schril contrast tot
de pracht der paleizen en het fluweel der rijken. Als de mens de hem door Christus
tot voorbeeld gestelde eenvoud vermag te volgen, dan zal hij, ofschoon hij zal ster-
ven, ontvangen, wat door de zondeval verloren was gegaan. In dankbaarheid moe-
ten daarom Christus’ gaven ontvangen worden, naar zijn geboden dient men te le-
ven en daarbij moet er voortdurend boete gedaan worden. Dan pas zal hij onze
landen zegenen, de dagen der ‘vrede-rijcke’ Prins leiden en de kleine ‘Welhelm’ – de
in 1626 geboren Willem II – tot schrik der Spanjaarden doen opgroeien. Jan Zoet
spoort de Hollanders dus in 1638 aan zich zeer boetvaardig te tonen, want dan zal
God door middel van de stadhouder de staat beschermen tegen het Spaans geweld.
Van de overheersende pastorale sfeer rest in het ‘Iaers-lied’ slechts de entourage
ronsom Christus’ geboorte. Een dergelijk contrast dat vooral in dit lied merkbaar is,
markeert de schijnwereld waarin die door het literair-pastorale spel is gecreëerd. 

Tenslotte vraagt de zevende druk van het Minne-beekje uit 1645 nog enige aan-
dacht. De opdracht van Zoet ‘Aen d’Amstelsche vrywillige Slaven’, richt zich tot
de Amsterdamse jongens die in de ban leven van een of ander ‘zoet en poesel
dier’.283 Door de minnedeuntjes uit deze bundel ‘op ’t zoetst’ te zingen moet het ja-
woord gemakkelijk verkregen kunnen worden. Waarschijnlijk is deze poëtische
suggestie uit een vroegere editie van het Minne-beekje afkomstig, want Zoet heeft
waarschijnlijk niet meer aan deze latere editie meegewerkt. Er zijn geen nieuwe ge-
dichten van hem opgenomen. Slechts vier van zijn eerdere gedichten van hem heb-
ben deze editie gehaald: twee bruiloftsliederen gezongen op de zeer gewilde melo-
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280 Minne-beekje I, p. 206.
281 Minne-beekje III, p. 68 e.v.
282 Zie hoofdstuk 4, p. 186 en 213 e.v.
283 Minne-beekje 1645, p. 15.
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die ‘C’este Cruelle’, het eerder geciteerde liefdeslied ‘Krelis Joostens vryer’, en tot
slot het ongetitelde boertige bruiloftslied op het incipit van Bredero, ‘Lieve Kyeren
wat een deun’.284 Uit het verdere verloop van zijn leven zal overigens blijken dat hij
in 1645 reeds lang afscheid had genomen van het pastorale genre, dat toen echter
ook over zijn hoogtepunt heen was. 

Uit het bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Zoet be-
hoorde in zijn eerste Amsterdamse jaren tot een kring van dichters, muzikanten en
toneel-spelers, die elkaar in bepaalde herbergen troffen. De beginnende Joost Hart-
gers ontving van hen liederen voor zijn eerste, modieuze bundel. Men voegde zich
met tekst en melodie naar de heersende smaak van het jonge publiek. Gezien het aan-
tal van zijn bijdragen was Zoet een van de enthousiastere producenten van gewens-
te pastorale liederen. Meer dan eens zullen de dichters inspiratie hebben gevonden in
de vele liefdesaffaires. Zoet heeft in 1637 en begin 1638 een deel van zijn bijdragen,
die misschien in een eerder stadium voor zijn aanbedene bestemd waren, in het Min-
ne-beekje laten afdrukken. Het merendeel van de gebruikte melodieën heeft, voor-
zover kon worden nagegaan, een kortstondig leven geleid. Hoeveel jaren Zoet het pas-
torale spel voor het Minne-beekje heeft meegespeeld, is door de verloren gegane edities
niet meer na te gaan. Zijn bemoeienissen met deze bundel geven in ieder geval enig
zicht op het milieu waarin hij zich bevond en op de wijze waarop hij met de pastor-
ale poëzie omging en voor een deel dienstbaar maakte aan zijn eigen liefdesleven.

2.8 Bachus-hoogh-tijt

Zijn occupaties met de fictionele herderswereld hebben Zoet blijkbaar niet belem-
merd de vaak beduidend minder aangename realiteit ook onder ogen te zien. In een
lang gedicht dat in 1638 verscheen, kon hij een zweem van die pastorale wereld als
contrast laten fungeren met de rauwe werkelijkheid. Opnieuw heeft de drukker Ot
Barentsz Smient zich beijverd om met gebruikmaking van veel verschillende letter-
typen een fraai ogende uitgave van het nieuwe werk van Jan Zoet, Bachus-hoogh-
tijt ofte Dronckers-Slemp-dagh, op de markt te brengen.285 De onbevangen koper
kon uit de ondertitel de bedoeling van dit feestgedicht van Bacchus opmaken: ‘Ver-
thonende de Sotte overdaden, der verkeerden Vasten-avond’. Op de houtsnede
daaronder wandelt een boer met zijn vrouw langs een groepje zangers en zangeres-
sen, waartussen zich een marskramer bevindt, die koeken lijkt aan te bieden. Sterk
contrasterend hiermee is de op de volgende bladzijde afgedrukte houtsnede met al-
lerlei mannen aan een tafel en op een vat gezeten, die zich aan het volgieten zijn.
Deze picturale weergave van de twee manieren om de vastenavond door te bren-
gen, markeert het gehele gedicht. 
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284 Minne-beekje 1645, resp. p. 146, 250, 339, 189.
285 Bachus-hoogh-tijt ofte Dronckers-Slemp-dagh. Zie Bijlage 1B, nr. 9.
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Het vastenavondfeest dat een lange, ingewikkelde en turbulente geschiedenis
kent, is voor de late middeleeuwen en vroege zestiende eeuw uitvoerig door Pleij
besproken.286 Het in die periode gevierde grote volksfeest met zijn vol maskerades
in touw gezette standensatires, had tegen het einde van de zestiende eeuw veel van
zijn glans en inhoud verloren.287 Waarschijnlijk onder invloed van de reformatie is
het als aanvankelijke uitlaatklep onder de armeren in de steden verschraald tot en-
kele liedjes, bedelarij en vooral zwelgpartijen. Dat de vroegere vastenavondviering
nog niet geheel vergeten was, daarvan getuigen sommige opmerkingen in literaire
werken uit de vroege zeventiende eeuw. Giertje, de waardin in W.D. Hoofts to-
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neelstuk Heden-daegsche Verlooren Soon, op de Academie gespeeld in 1630, con-
stateert met enige droefenis:

Iae wel kyere, kyere, is dit seker ien Vastel-avonts tijdt,
Daer is niemant schier vrolijck, noch niemant schier verblijt,

en enige regels verder:

In hoe quam mijn Susters Seun Rommelen op zijn Potje, 
In hoe dansten zijn Mackertje, in wit hemt voor het Sotje:
Hoe vrolijck in hoe blijt ging ellick ien oock an,
In hoe fray speuldeme van de Keyser, en vande Wilde Man, 
Soo wel voor slechten haer deur, als voor den grootsten prijcker,
Jae sy maeckten soo fray of, as nou de beste Redenrijcker:
In hoe aerdich speulde men over al de Vuyle Bruyt
In mit watten omghekierden Pels quam dan het Smoddetjen uyt? 
Ja ellick ginck hem vrolijcker, as vrolijcker an tiere,
Och Heer, waer sietme nou iens al die goe maniere?288

Deze nostalgische overwegingen vinden wij niet in Zoets beschrijving van de vas-
tenavondviering in Amsterdam. Daarin wisselen hekeling, spot en moralisering el-
kaar af. In dit 464 regels tellende gedicht vertelt en becommentarieert Zoet het vas-
tenavondfeest, waar een jonge boer aan deel wil nemen. Af en toe vereenzelvigt
Zoet zich in zijn commentaar met deze boer, hetgeen hij aan het eind in de ‘Naa-
Smack’ ook bevestigt.

2.8.1 Inhoud en structuur

Het gedicht heeft de volgende inhoud: De jonge boer, Theuwis genaamd, wil graag
in de stad vastenavond vieren. Het is daar vol feestgangers: 

Dit ’s het feest van pull’ en Pan.
Siet in Stadt de Schouwe roken,
’t Wafel-Yser is te vier,
’t Gaet op Backen en op koken
Slempen, dempen en ghetier.289

Hij vindt er een groepje morsige lieden, dat met trommel en rommelpot en ‘blatent
singen’ het zotte springende Floortje en Stijn Snars, de ‘vuyle bruyt’, begeleidt.
Ondertussen wordt er gebedeld om een beschimmeld stukje brood. Overal in de
stad wordt uitermate veel gedronken en dat overdadig slempen leidt tot faecalische
tafereeltjes. Een zekere Jochem wordt ladderzat, kotsend en met een afgezakte,
bekakte broek op een ‘kordewagen’ naar huis gereden, waar een voorspelbaar ont-
haal van zijn Griet, zijn vrouw, volgt. 
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288 Hooft 1630, p. F4ro.
289 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Aiiro.
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Zij slingert allerlei verwijten naar zijn hoofd, vooral dat zij door zijn gezuip in ar-
moe gedompeld thuis zit. Jochem vindt dat hij zijn eigen geld mag verbrassen. De
ruzie ontaardt in een vechtpartij tussen ‘tang’ en ‘rokkenbol’, waarop Griet uitein-
delijk aan het ‘huilen tijgt’ en Jochem het huis ontvlucht en zich wederom aan het
bier bezat. Na een steekpartij met Kees moet ‘korzel kop’ vluchten tot opluchting
van Griet. In een ander tafereeltje zingt een slonzig damesgroepje een vastenavond-
liedje dat op de vertellende persoon, Zoet, een aangename uitwerking heeft. Rond-
uit verwerpelijk vindt hij het spel waarbij geblinddoekte mannen van herberg naar
herberg lopen. Een ervan valt in de Burgwal, waar hij maar met moeite uitgehaald
kon worden. Hierop reageert de boer als volgt:

’k Bin een Boer: ick sou men blinde?
Neen: ick houw te veel van sien
Langhst; ick kan de wegh dus vinden
Laet die moeyten vry betien.
’k Segh de Boeren binnen Geesten,
Die verstaen noch re’en en reght,
’t Ste’e-volck: domme droncke beesten.290
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Deze constatering wordt dan geïllustreerd met voorbeelden ontleend aan het boe-
renleven, dat in diverse toonaarden geprezen wordt. Theuwis wordt opnieuw aan-
gespoord van het vastenavondfeest te gaan genieten:

Nou men vaer set an je Schuytje
Leghje riempjes buyten boort,
Pietje romlen, jy op ’t Fluytje
Wat je raeckt met eeren voort291

Een vastenavondliedje moet zijn lust om erheen te gaan, versterken. Als het dan te
laat zou worden, bestaat echter wel de kans dat die boer toch de weg ‘na beed’len-
burrigh’ gaat. Zoet beëindigt zijn spotdicht ter verschoning met een ‘Nae-Smack,
tot Onschuld’. Er was veel meer te zeggen over de ‘schurfde serigheyd van de vas-
ten’, maar, zo voegt hij de lezer toe, dit is slechts een klein ontbijt, leef sober, het is
niet steeds brassens tijd, je moet je voegen naar je voorraad. Wees daarom met dit
gedicht tevreden.

Regelmatig worden de genoemde steedse uitwassen vergeleken met de zeden en
gewoonten van het boerenleven. Dat het laatste positief wordt voorgesteld, con-
trasteert met de wijdverbreide gewoonte in de literatuur en beeldende kunst, zoals
bij Bredero en Breughel, boeren juist als voorbeeld van onmatigheid en onbe-
heerstheid te presenteren.292

In de structuur die begint en eindigt met Theuwis’ voornemen in Amsterdam te
gaan feesten, wordt de lofzang op de matigheid en ijver van de boer afgewisseld met
koddige vastenavondtafereeltjes. De structuur mist evenwel de strakheid van de
Hedensdaagse Mantel-eer. Vooral het gedeelte van vs. 281 (Biro) af, dat begint met
‘Ick bin een Boer’, is rommeliger en bezit een onregelmatiger afwisseling van aller-
lei, soms cryptische toespelingen. Toch is er duidelijk sprake van een formele en
inhoudelijke parallellie tussen de twee gedichten. Beide bevatten brede marges
voorzien van vaak ‘drollige’ spreekwoorden, van welke de functie eerder is uiteen-
gezet.293 In Bachus-hoogh-tijt wordt de reeks spreekwoorden twaalf maal onder-
broken door in kapitaal gezette benamingen van elf kwade eigenschappen en een
blijk ervan. Zij wijzen op een soort paragraafaanduiding met de in de hoofdtekst
getoonde thema’s. Die zijn: ‘Sorgheloosheyt, Onbeschaemtheyt, Dronckenschap,
Gulsighe overdaed, Ontijdighe beestigheydt, Quade huyshouding, Wtsinnighe
moetvvil, Vermomde Bedelery, Arme lightvaerdigheyt, Verwaende Sotheydt, Tijt
verquistingh’, met als resultaat ‘VVisse arremoed’. Tot slot stelt de boer daar ‘Be-
hoorelijcke Huis-sorgh’ tegenover.
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291 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Biiro.
292 Miedema 1977, p. 205-219.
293 Zie hiervoor 2, p. 48.
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2.8.2 Achtergronden en invloeden

De titel, Bachus-hoogh-tijt, het feest van Bacchus, bevat de wijdverbreide renais-
sancistische paradox, waarin in dit geval een wijngod een christelijk feest viert. De
aankondiging is alleen op de titel te lezen, want de gehele tekst is verder gespeend
van mythologische opschik. Subtitel en verklaring omvatten de gehele inhoud: een
realistische beschrijving van het grote feest der zuiplappen en hun mateloosheid op
de avond voor de grote vasten. 

Zoet zal de met verve beschreven gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt en
personen en situaties naar het leven beschreven. Daarnaast heeft hij figuren en scè-
nes ontleend aan de omvangrijke picturale en literaire traditie. Afbeeldingen van
groepjes muzikanten, rommelpotspelers, bedelaars en de vuile bruid,294 vervaar-
digd door graveurs en schilders van allerlei allooi waren alom bekend.295 Zoet kan
een scène uit een prent naar Breughels ‘Strijd tussen Carnaval en Vasten’ voor ogen
hebben gehad toen hij schreef: 

Hoort, wat isser al ghedrommel!
Dat’s op Clap-bien, en op Schot,
Malle Trijn speelt op de Trommel
Jaap op Quijl-babs-rommelpot,
Dan loopt sotte Floortie springhen
Op de maat van ’t soor gheluyt,
Malmongts-Geurt gaet blatent singhen
Met Stijn snars de vuyle bruyt. 
’t Muf beveeste klonterpelsje
Lught nou moytjes inde wind
Vande aam van morss’ghe Elsje:
Vuyle druyt, Vrou-stortvinck vind.296

Vergelijkbare groepjes vinden we in Costers Boere-klucht en W.D. Hoofts Heden-
daegsche Verloren Soon. Het eerste van de twee in Bachus-hoogh-tijt zonder wijs-
aanduiding voorkomende liedjes heeft Zoet samengesteld uit twee kleinere liedjes
gezongen door Grietje, de waardin en Lysgen, die vergezeld wordt van de ‘Vuylen
Bruyd’ in de Hedendaegsche Verloren Soon.297 Door een regel eruit als beginregel
te gebruiken, krijgt Zoets liedje een seksuele connotatie: ‘Meysje moet ick je Bors-
jes tasten’.298 Het andere liedje is door het bekende refrein ‘hoo man hoo’ te kwali-
ficeren als een rommelpotliedje.299
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294 ‘Vuyle bruyt’, een zwangere bruid; WNT III, 1621-1622.
295 Catalogus Muziek & Grafiek 1994, p. 125.
296 Bachus-hoogh-tijt 1638, Aiiro. ‘Vuyle druyt’: een scheldnaam voor een berooid iemand of zot, ook in com-
binatie met ‘vuil’ (WNT III, 3489-3490).
297 Hooft 1630, p. Gro.
298 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Aivro.
299 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Biivo. Zie over dergelijke liederen Schrijnen 1915 II, p. 157 e.v.
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Een ander belangwekkend aspect is Zoets grote waardering voor de boer. Naar-
mate het gedicht vordert, krijgt diens als deugdzaam voorgestelde leven steeds
meer contouren. De voornaamste deugden die de boer in dit gedicht toegekend
worden zijn: kalmte (Aivvo), matigheid (Aivvo), volwassenheid (Aivvo), ijver (Biro),
onafhankelijkheid (Biro), en gastvrijheid (Bivo). Deze eigenschappen staan haaks op
die van de door Zoet geschetste stedelingen. Het commentaar van de boer op de vi-
gerende vastenavondgebruiken is vooral negatief. Hij walgt van infantiliteiten zoals
het vermomd langs de deuren lopen bedelen.300 Het verdienen van de kost staat bij
hem hoog in het vaandel. Eerst zorgen voor inkomsten, dan pas kan er geschranst
worden. Deze onafhankelijkheid springt extra in het oog door het contact met de
inferieure mentaliteit van de stedeling, die ook buiten de vastenavond opvallend
aanwezig is. In de zomer ontspant het stadsvolk zich, trekt er met karren op uit of
tijgt naar het Clarisseklooster dat toen al grotendeels een Aalmoezeniershuis was.
In de wintermaanden moet men echter naar de lommerd en ook de kerkelijke lief-
dadigheid dient de nodige soelaas te bieden. Deze luiheid en ledigheid staan lijn-
recht tegenover de werkzaamheid van de boer:

Als een Boer wat heeft te bancken
Wel versien van Vleys en Speck:
Sit de Ste’e klieck vaeck te jancken
En vergaet Schier van ghebreck301

Door deze gedeeltelijke idealisering van de mentaliteit van de boer tegenover de
verloedering in de stad kan dit werk gerekend worden tot de pastorale literatuur,
maar van een ander kaliber dan de gebruikelijke. De herder is hier niet langer de
door de bossen wandelende verliefde fluitspeler. Hij kan ook, zo vat Smits-Veldt
samen,302 als spreekbuis dienen voor een algemene maatschappijkritiek. Oorspron-
kelijk lag het hof onder vuur, later werd ook het leven in de stad veroordeeld. In
Zoets gedicht is de herder verruild voor een boer, die door zijn kritiek de tegenstel-
ling benadrukt tussen stad en platteland. 

De boer wordt een redelijke welstand toegeschreven, ‘niet te lien [lenen] of te
borgen (Bvo), voor vrienden is er ham, vlees, eieren, kaas en een teugje! Dat de ver-
onderstelde idealisering niet bovenmatig is en de plattelandsbevolking, zeker in
Holland, een behoorlijke welstand genoot, vinden wij bevestigd door de bevindin-
gen van Van Deursen.303

Wel te winnen, wel te smullen
Dats een man in naem en daet.304
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300 Voor een aardig voorbeeld van wat kinderen op vastenavond deden, zie Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Avo.
301 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Bro.
302 Smits-Veldt 1986, p. 181.
303 Van Deursen 1978 I, p. 28.
304 Bachus-hoogh-tijt 1638, p. Bvo. 
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Deze en vergelijkbare zinsneden wijzen op een mensbeeld dat met enige retouches
in de zedenspiegels van Coornhert en Spiegel te vinden is. Hoewel Zoet pas in een
latere periode van zijn leven duidelijk blijk heeft gegeven op de hoogte te zijn van
sommige van hun denkbeelden, lijken dit citaat en de vermelde boerendeugden er
op te wijzen, dat bepaalde humanistische opvattingen nu al tot zijn gedachtengoed
behoren. Directe textuele aanwijzingen zijn schaars voorhanden, maar de door
Zoet geschetste leefwijze van de boer heeft saillante overeenkomsten met hun et-
hisch-stoïsche gedragscode. Coornherts Wellevenskonst, een handleiding voor de
mens die deugdzaam wil leven om tot het ware heil te komen, biedt die gedragsco-
de. De mens dient overeenkomstig zijn rede met mate te leven, want maat houden
behaagt boven mate. Coornhert zegt zelf: 

Hy matight sijn vreughde, hy matight sijn droefheydt, hy matight syn begheerte, sijn lust,
sijn arbeyt, sijn rust ende alle sijn doen ende laten. Na wat mate? na de mate die de redene
stelt. Met redens toom matight hy die weeldighe lusten.305

Deze vormen van temperantia lijken hun boerse parallellen te hebben in Zoets
Bachus: de gematigde vreugde: op het land zijn minder gekken (Aiiro), er wordt niet
zo getierd en geraasd op het land (Aiiivo), de gematigde begeerte, en de gematigde
lust: ‘’t is niet altijd brassens tijd’ (Biivo). 

Met deze nadruk op het ‘getemperde’ buitenleven wordt de in ledigheid en dron-
kenschap levende stadsmens een karikatuur. In hoeverre het hem toegedichte over-
matige drankgebruik de werkelijkheid benadert, is moeilijk te bepalen. De resulta-
ten van een onderzoek ernaar zijn neergelegd in het commentaar op de Suyp-Stad
(1628) van D.P. Pers.306 Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat voor die pe-
riode, ‘de situatie in werkelijkheid een – naar onze maatstaven gemeten – hoog
drankverbruik laat zien’. Er werd tevens voor de hogere kringen een stijging van
wijngebruik geconstateerd ten koste van het bier. Het milieu in Bachus-hoogh-tijt
is dat der kleine luiden, der armoedige bierslurpers. Zoet zal met zijn constaterin-
gen niet ver bezijden de waarheid gezeten hebben, door – zij het met boertige spot –
het excessieve drankgebruik aan de kaak te stellen. Daarbij refereerde hij zeker aan
de op de titel vermelde opmerking ‘verkeerde vastenavond’. Het bekritiseerde ge-
drag staat in flagrante tegenstelling tot de boetedoening waartoe hij de mensen in
zijn ‘Iaerslied’ opgeroepen had. Noch Zoet, noch 17de-eeuwse predikanten hebben
zich, voorzover bekend, uitgelaten over welke inhoud men wenste te geven aan de
ware, christelijke vastenavondviering.307

Van dit gedicht, Bachus-hoog-tijt, is geen herdruk bekend, behalve dat de helft,
het eerste katern van de twee, door de uitgever Ten Hoorn is opgenomen in de
DW.308 Dat Zoet in 1638, net als in 1637 gecharmeerd was van liederen, blijkt zowel
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305 Coornhert 1942, p. 391.
306 Pers 1978, vooral p. 34-35.
307 Roodenburg 1990, p. 329.
308 DW, p. 235-243. 
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uit zijn bijdragen voor het Minne-beekje als voor Bachus-hoogh-tijt. Zijn milde
spot en kritiek in de Hedensdaagse Manteleer is verscherpt, eerst al in zijn zwaar
aangezette ‘Iaerliedt’ en daarna in de Bachus. Deze laatste twee signaleren een nieu-
we weg die Zoet literair gesproken is gaan bewandelen. 

2.9 Mattheus Gansneb Tengnagel: aanleiding tot de Grove Roffel

Een van de door vroegere literatuurhistorici verguisde schrijvers was Mattheus
Gansneb Tengnagel. Tegen het einde van de negentiende eeuw, waarin men hem
kwalificeerde als ‘morsig’, ‘onhebbelijk’, ‘geheel verliederlijkt’, zette Unger zijn
eerherstel in,309 dat ruim tachtig jaar later door Oversteegen voltooid werd. De
dichter was vooral berucht om zijn hekeldichten die als een ‘chronique scandaleu-
se’ heel wat seksuele avontuurtjes van Amsterdammers bevatten, in de meeste ge-
vallen op een komische, ‘drollige’ manier verteld. Zijn afkomst uit een welgesteld
artistiek milieu heeft hem er niet van weerhouden een liederlijk leven te leiden. Na
de dood van zijn vader werden hij en zijn broers op verzoek van zijn familie onder
voogdij gesteld, die wat Mattheus aanging, verlengd zou worden bij het bereiken
van de meerderjarige leeftijd.310 Zijn eerste bijdrage aan de poëzie is te lezen in het
Minne-beekje van 1636. Het is een traditioneel liefdesliedje, dat samen met enkele
bijdragen uit later tijd zelfs de zevende druk uit 1645 heeft gehaald. Deze pastorale
bevlieging moet van zeer korte duur geweest zijn, want in 1639 verschijnen zijn be-
faamde hekeldichten Amsterdamsche Mane-schyn en Amsterdamsche Sonne-
schyn. De laatste is waarschijnlijk ontstaan na de Amsterdamse Kermis van sep-
tember.311 Omdat deze twee satirische gedichten waarschijnlijk Jan Zoet tot zijn
Grove Roffel hebben aangezet, is een nadere kennismaking met deze twee gedich-
ten van belang. 

Bepaalde passages uit Zoets Bachus-hoogh-tijt vertonen grote verwantschap met
Tengnagels hekeldichten. Nog cryptischer dan Zoet schetst hij seksueel getinte es-
capades van personen die toen een zekere bekendheid genoten zullen hebben. Een
enkeling is nog te traceren, de meesten zullen echter, verscholen achter nietszeg-
gende namen, alleen door tijdgenoten herkend zijn, en dan nog vaak door het soort
avontuurtje dat Tengnagel met verve beschreven had. Dat niet iedereen zijn spot-
lust heeft gewaardeerd, zal later blijken. 

De Maneschijn is niet onder Tengnagels naam uitgegeven, het voorwoord is on-
dertekend door een boer met de naam ‘Melis’. Schuilnamen, waarbij woordspelle-
tjes een rol speelden, bleken toen zeer populair, zoals auteurslijsten van liedboeken
veelvuldig laten zien. Ook Jan Zoet speelde er graag mee. Wat betreft Tengnagels
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309 Unger 1883, p. 195 e.v.; Tengnagel 1969.
310 Tengnagel 1969, p. 15.
311 Tengnagel 1969, resp. p. 37 e.v. en p. 81 e.v.
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keuze is Oversteegen van mening, dat ‘de Ovidiuslezer Tengnagel die de uitdruk-
king meum mel, mijn zoetje, zeker wel eens tegengekomen zal zijn, het pseudo-
niem Melis niet toevallig gekozen heeft’.312

In de Maneschijn wacht de hoofdpersoon, de verteller, op een kameraad, met wie
hij een wandeling door nachtelijk Amsterdam gaat maken op zoek naar vrijpartij-
tjes in de maneschijn. Tijdens de wandeling wordt overal commentaar en advies ge-
gegeven. Tengnagel ontdekt er diverse bekenden, die op pad zijn om hun lusten ‘te
boeten’, opvallend is daarbij de grote bereidwilligheid van de meisjes. Gewaar-
schuwd wordt echter:

Vrijers, hoeren sijn maer kanckers,
En de pocken in je bloed;
Houd je liever by Griet Danckers,
Die doet al de drillers goed;
En dat doet Ael klem-kous mede,
Heyntje duyvels, Vriesche May;
Tryntje Sant-schuyt log van leden,
En het weeuwtje van de Bray.313

Na deze herbergiersters te hebben aanbevolen, volgt nog een bonte verscheiden-
heid aan vrijende paartjes. In de slotstrofen wordt de vrijsters verzocht hem zijn
soms te ‘drollige’ schrijfsels te vergeven, te verzwijgen en te vergeten. Dat het he-
keldicht goed ontvangen is, heeft een analytisch-bibliografisch onderzoek bewe-
zen: uit 1639 zijn vier verschillende drukken bekend.314

In de herfst van 1639 verscheen de Amsterdamsche Sonneschijn. Dit hekeldicht,
dat minder dan de helft van het aantal strofen telt dan de Maneschijn, is eveneens
ondertekend door Melis. Het eindigt vrij abrupt en bevat meer lokaliseerbare situa-
ties. Daaronder bevindt zich een uitvoerige beschrijving van een brand in het pand
van een zekere Klaes (van de Heuvel), van wie Tengnagel ook elders gewag
maakt.315 Boven de slotstrofe, getiteld ‘’t Vertrek van Melis’, is een cursief gedrukt
lied geplaatst, dat gezongen moest worden op de bekende melodie ‘Windeken daer
het bosch, etc’. Het is een beschrijving van een copulatie, geschreven door een ze-
kere L.S. Dit blijkbaar populaire lied is later met die laatste strofe opgenomen in het
liedboek Amsterdamsche Vreughde-Stroom, waaronder in plaats van L.S. de naam
van Jan Zoet vermeld wordt.316 In de verzamelbundel van Tengnagels werken uit
1658 is dit gedicht slechts ondertekend met diens initialen J.S.317
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312 Tengnagel 1969, p. 25.
313 Tengnagel 1969, p. 59, vs. 401-408.
314 Borst 1988, p. 333-334.
315 Tengnagel 1969, p. 92.
316 Amsterdamnsche Vreughde-Stroom 1654, .II, p. 141. Zie Bijlage 1C, nr. 15.
317 Vermeer 1971, p. 428, Oversteegens criticus, is van mening dat Melis en L.S. de lezers niet naar Zoet hebben
verwezen. Een alternatief noemt hij niet. Hij lijkt het kleine wereldje van lezers en schrijvers waar men elkaar
goed kende, over het hoofd te hebben gezien. 
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Tengnagel lijkt met het publiceren van de twee hekeldichten, geschreven door
‘Melis’, Jan Zoet te hebben willen stigmatiseren als auteur van obscene hekeldich-
ten. Of dit obscene gedichtje door Tengnagel zelf geschreven is, of dat hij zijn Son-
neschijn heeft ‘verrijkt’ met een ongepubliceerd liedje van Zoet, is niet na te gaan.
In het wereldje van dichters en acteurs zal de ware identiteit van ‘Melis’ snel achter-
haald zijn en Tengnagel kon er verzekerd van zijn dat zijn ‘grappen’ beantwoord
zouden worden. Onder de benadeelden was het vooral Jan Zoet die hem met zijn
Grove Roffel ofte Quartier des Amsterdamsche Mane-Schijn zodanig van repliek
heeft gediend, dat het hem nog lang zou heugen. 

2.9.1 De Grove Roffel, opdracht en inhoud

Van de Grove Roffel is slechts één druk uit 1639 bekend, een mogelijk tweede editie
met dezelfde datering stamt echter uit 1652.318 De eerste druk verscheen anoniem,
maar uit latere procesakten blijkt dat de bekende Joost Hartgers toegegeven heeft
de drukker van dit hekeldicht te zijn.319 Het titelblad bevat net zoals die van Teng-
nagels hekeldichten, een spreuk: ‘Principijs opsta, Sero Medicina paratur // Cum
mala, per longas invaluere moras.’320

Deze spreuk van Ovidius waarschuwt op een treffende manier in het algemeen
de meisjes voor de gevaren van overhaasting in de liefde. Mede door de vele voor-
beelden gaat dit gedicht, dat ook als een chronique scandaleuse gekarakteriseerd
kan worden, fungeren als een soort morele spiegel. Evenals in Tengnagels hekel-
dichten wordt de Grove Roffel voorafgegaan door een lange proza-inleiding. Nu is
een zekere Fop aan het woord, die dit voorwoord opdraagt aan ‘d’Heer mijn Heer
H. Paarde-Schoen a Mye’, door Prins geïdentificeerd als Hendrik Hoeffijser, de
lichtzinnige zoon van de Amsterdamse Admiraliteitsontvanger Pieter Martensz
Hoeffijser.321 Omdat het zonder twijfel Zoets opzet was, de lezers te doen geloven
dat de Grove Roffel uit Tengnagels pen was gevloeid, kon hij hiermee veel beteke-
nend wijzen op het bestaan van vriendschapsbanden tussen deze losbol en Tengna-
gel, door de toevoeging ‘a Mye’, mijn vriend. De inhoud van dit voorwoord, die
voor de betekenis van het hekeldicht van geen belang is, kwam reeds eerder ter
sprake.322

Het hierop aansluitende, maar liefst 796 regels tellende gedicht is de Grove Roffel
ofte Quartier des Amsterdamsche Maneschijn. Deze titel, die de suggestie wekt een

318 Tengnagel 1996, p. 607-608. Oversteegen vermoedt antedatering van de herdruk door de uitgevers uit voor-
zichtigheid, vanwege het obscene karakter. Zie Bijlage 1B, nr. 10.
319 Prins 1933a, p. 186. Het proces waarmee Zoet ook te maken kreeg, wordt besproken in hoofdstuk 3, p. 148-150.
320 Bied in het begin weerstand, want te laat wordt het geneesmiddel toebereid, als het kwaad door lang wach-
ten de overhand heeft gekregen (Tengnagel 1969, p. 103, uit Ovidius, Remedia Amoris, vs. 91-92).
321 Prins 1933a, p. 195.
322 Zoet vertelt in het kort over zijn bezoek aan verschillende dorpen in de omgeving van zijn woonplaats. De
verdeling van de erfenis van de overleden ‘petemoey’ heeft hem echter genoodzaakt zich in Amsterdam te vesti-
gen. Zie verder het begin van dit hoofdstuk, par. 2.1. 
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vervolg te zijn op Tengnagels Maneschijn, gecombineerd met anonimiteit en diver-
se inhoudelijke kenmerken, zijn er ongetwijfeld debet aan geweest, dat dit gedicht
tot in de twintigste eeuw is toegeschreven aan Tengnagel. Echter al tegen het einde
van 1640 werd de identiteit van de schrijver onthuld, een feit, waarvan enkele tijd-
genoten natuurlijk allang op de hoogte waren,323 maar die voor de literaire toeschrijving
lang zonder gevolgen is gebleven. De titel, Grove Roffel, betekent letterlijk een schaaf
voor het ruwe werk. De uitdrukking ‘Iets van de grove roffel’ wijst op een niet al te
fijnzinnige zaak, hetgeen de beschreven gebeurtenissen treffend weergeeft.324

Fop blijkt met voortvarendheid zijn wederwaardigheden aan de lezers te willen
meedelen:

Nu wel aen dan rappe sinnen
’k Heb de Neb [pen]in Int [inkt]ghedoopt,
Komt wilt vaerdigh gaen beginnen
Toont hoe dat de Weerelt loopt.
Wijst hier al de lossen handel,
Alde dartelheyt der Ieucht,
Toont haer domme cromme wandel
So perfeckt ghy immer meuch [sic],
Wijst hier al haer slimme treken
Al haer grove dartelheen,
Al haer rappige gebreken,
an haer buyten gave leên [uiterlijk mooi].325

Hoewel de verwijzing naar Tengnagel evident is, moet het programmatische van
deze mededelingen op Fops conto worden gezet. Meer dan Tengnagel wil hij de le-
zer zijn bedoelingen verduidelijken, hoe cryptisch de tekst – zeker voor de moder-
ne lezer – ook zal gaan worden! Voordat er vanaf vers 91 sprake is van een wande-
ling van de ik-persoon met een zekere Trijn, wordt het bestelen van ene achtbare
Claes besproken, gevolgd door een vrijage in een bootje in de Diemermeer. Daarna
nodigt de verteller Trijn uit zich wat te diverteren in de maneschijn. Tijdens hun
wandeling weet Fop over allerlei mensen, vooral mannen, bijzonderheden mede te
delen. Zijn kennis over hen betreft vooral hun seksuele avontuurtjes, die Fop met
veel fantasie en een grote variatie aan beeldende termen aan Trijn weet te vertellen.
Tegen hoeren wordt vooral gewaarschuwd, maar ‘steedse’ meisjes moeten ook niet
onderschat worden. Aanvankelijk wisselen tafereeltjes en waarschuwing elkaar in
hoog tempo af. Enkele herbergen worden bezocht, waar vaak een bekende waard
of waardin de scepter zwaait, zoals de ‘Vriesse maey’ die ook in Tengnagels Mane-
schijn wordt aangehaald.326 Na ongeveer een derde van het gedicht komt Fop wat

323 Hoofdstuk 3, p. 149.
324 WNT XIII, 850 e.v. Het daar gekozen citaat is te vinden in de inleiding op Jeroen Jeroense’s Koddige en
Ernstige Opschriften, ‘Hier in zullen u veel aardige concepten, geestige rymeryen, en bystere inventien voorko-
men, onder welke ook eenige zyn daar zo wat van de grove roffel en Sint Anna onderloopt’ (editie 1709).
325 Tengnagel 1969, p. 107, vs. 9-20.
326 Tengnagel 1969, p. 59. 
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op adem. De verhalen winnen aan lengte en betreffen soms verstoorde vrijpartijtjes,
die met veel aandacht voor het koddige detail smakelijk worden verteld. Aparte
vermelding krijgen de nachtelijke avonturen van rijke zoontjes. Sommigen doen
door hun omgang met diverse snollen een geslachtsziekte op. Een ander verbrast
vaders geld, waarbij Fop deze man de raad geeft zijn zoon naar Brazilië te sturen,
waar alles veel goedkoper is. Een enkele maal onderbreekt Fop zijn verhalen met
een opmerking over zijn eigen vroegere liefdesleven:

’k Gingh wel eer eens mee uyt vryen
Maer in ’t minste niet soo broets,
’k Wist my nae de ploey te vleyen [aan te passen]
En ick boot het vel [meisje] wat goets. 
Daer mee kost ick haer bekoren,
Daer me was het lopen uyt.
Als sy nae de veel [viool, vedel] niet horen 
Soo is al het spel verbruyt.327

In een latere fase van het verhaal bevinden Fop en Trijn zich op de Keizersgracht.
Ook daar zien de meisjes begerig uit naar een vrijer. Na een hieronder te bespreken
passage over de Schouwburg is Fop aan enkele slotbeschouwingen toe. 

In de betere kringen is het jonge goed ook voortdurend op vrijen uit. Is de brui-
loft beklonken, dan moet de bruid ‘schijve kacken’, de bruidegom wil nu goed in de
kleren gestoken worden, een weelderig leven gaan leiden en vooral rijk worden. Na
deze constateringen wil Fop zijn gepraat afsluiten. Voor nieuwe verhalen moet
men Jan-Oom raadplegen, die de stad elke dag geheel doorkruist. Fop zal, aleer hij
zich te ruste begeeft, zijn vrouw nog plezieren met een kermisgeschenk, want de
kramen zijn gezet. In de laatste strofe benadrukt Fop, zoals eerder Melis, dat hij
maar wat schreef, wat slechts bij toeval doel heeft getroffen. 

2.9.2 Enkele details uit de Grove Roffel 

Enige aspecten van de Grove Roffel verdienen nadere aandacht. Fop is zoals veron-
dersteld identiek aan Zoet, die met een onbekende Trijn het nachtelijk Amsterdam
verkent. De route van hun wandeling is niet te achterhalen, maar met een enkele
door Oversteegen geïdentificeerde herberg kunnen de slentergangen van Fop en
Trijn gelokaliseerd worden in de buurt van de Nes, in het oude centrum van Am-
sterdam. 

Intrigerend is uiteraard het realiteitsgehalte van dit hekeldicht. Later zal blijken
dat sommige beschrijvingen voor enige commotie hebben gezorgd.328 Enkele in de
Grove Roffel optredende personen heeft Oversteegen kunnen traceren, maar meer
dan een enkel feit is over hen niet boven water gekomen. De aanvankelijk aanwezi-

327 Tengnagel 1969, p. 130, vs. 613-620.
328 Zie het proces in hoofdstuk 3, p. 148-150.
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ge moraal in het hekeldicht maakt al vrij snel plaats voor het komische, het ‘drolli-
ge’. Moeilijk te ontcijferen verhaaltjes over verstoorde vrijpartijtjes en niet geslaag-
de pogingen om het begeerde meisje te krijgen, hebben de overhand. Fop verbaast
zich over de veelheid van gebeurtenissen in Amsterdam: 

Maer wat valter al te stoven
In de keucken van de Stadt?
’k Souw ’t weerentigh niet geloven
Soo ick daer gheen schrift of hadt.329

Zoet, alias Fop, lijkt met deze laatste opmerking te doelen op het bestaan van een
van de vele nu vaak niet meer voorhanden zijnde vlugschriftjes, waarop de ‘klucht-
jes der geliefden’ koddig of spottend beschreven waren.330 Niet onwaarschijnlijk
betreffen de verhaaltjes of liederen vooral personen uit meer welgestelde milieus,
reden te meer voor justitie de schrijvers erover te ondervragen. Mogelijk kwamen
de hoofdrolspelers in het volgende verhaaltje uit zulke kringen. Na afloop van het
bruiloftsfeest van Cryn Joosten voegen een zekere Arent en Duyfken zich bij el-
kaar. Al snel blijken zij genegen tot copuleren en nestelen zich daartoe op het dak
van een pothuis. Hans de lapper, daaronder aan het werk, hoort hun zwoegen en
‘op ’t best van haer weven’ steekt hij door een gaatje in het dak een priem

Die raeckt moer juist in de billen,
Daer mee schreeuwt sy byster styf,
Soo dat hy, door ’t haestig drillen
Wipt ghelyck een Kraey van ’t lijf.331

Dat een dergelijke gebeurtenis het liefdespaar kwaad en de lezers vrolijk zal hebben
gemaakt, behoeft geen uitleg. Intimi zullen zeker geweten hebben wie Zoet op het
oog gehad heeft! 

Een andere, bekende passage, waarin vooral het liefdesspel der welgestelden te
kijk werd gezet, gaat over de gordijntjes voor de loges in de Schouwburg:

Op het Schou-borgh wast voor desen
Voor de grage baesjes mooy,
’t Was daer goet en veyl te wesen
Sprong de broeck eens uyt de ploy,
Had men lust om wat te stoejen
Met een snap de vensters toe,
’t Hoen dat kost daer Kiekens broejen
En de Haen en wist naeuw hoe,
’t Was soo waer een goelick baentje,
’t Was een eerlick hoenderhock,

329 Tengnagel 1969, p 116, vs. 221-224.
330 Een enkele maal werd dit soort blaadjes verzameld en uitgegeven, zoals over de affaire Lalande (1661). Zie
hoofdstuk 8, p. 450-455 (Grijp 1992, p. 347 e.v.).
331 Tengnagel 1969, p. 117, vs. 251-260.
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Want men stack daer menig kraentje
In het swick-gat van de rock,
Maer het is nu al te open
Daer kan niet een ding gheschien,
’k Wed daer sou aers menig lopen
Die mer nu niet komt te sien,
’t Is te schaedlyck voor de ouwe
Menigh huysje is’er leegh,
Want daer valt nu niet te touwe
Daerom gaet het oock gheen deegh [geen nut].332

Deze gordijntjes, die het Oude Mannenhuis zeker profijt hebben gebracht, hebben
er ruim een jaar gehangen. Dat hun aanwezigheid aanleiding is geweest voor allerlei
roddel, is in 1662 nog te lezen in Jacob Koeman’s Schouwspels Beschouwing ofte
ware afbeelding van de hedendaegsche Toneelhandel, waarin volgens de auteur de
banken en kussens de vuiligheden die er op bedreven waren, hadden kunnen uit-
schreeuwen.333 Zoals de armen hun lusten buiten of op een armzalige kamer kon-
den botvieren, hadden de welgestelden hun lusthof achter deze gordijnen. De laat-
ste opmerking was ongetwijfeld voor Hendrik Hoeffijser bedoeld: ‘Was het soo als
van te voren // Seper ’t was u veel profijt’. Met deze vingerwijzing, waarbij zeker
gerefereerd is aan diens niet onbesproken gedrag, sluit Zoet deze passage af over de
Schouwburg, die volgens hem nu minder goed bezocht wordt.

In hoeverre Zoet met de publicatie van de Grove Roffel Tengnagel in verlegen-
heid heeft gebracht, valt niet te meer te achterhalen. Vergelijking tussen de hekel-
dichten van beide schrijvers maakt duidelijk dat de verschillen hoofdzakelijk in de
lengte van de verhalen en het gebruik van seksuele terminologie te vinden zijn. Zoet
is meer de verteller, terwijl Tengnagel situaties meer aanstipt. Al in zijn klucht Jo-
chem-Jool heeft Zoet bewezen een meester te zijn in het gebruiken en creëren van
termen om seksuele handelingen zo beeldend mogelijk te beschrijven. Ook in het
merendeel van de Grove Roffel heeft Zoet op deze manier de obsceniteit ervan ge-
accentueerd. Onbekend is de impact van deze aanpak op de tijdgenoten, des te
meer op latere literatuurhistorici.334

2.10 De Slag bij Duins

Woensdag 9 november 1639 zal voor velen een bijzondere dag geweest zijn. Men
kon massaal gevoelens van opluchting, blijdschap en trots laten blijken. Op di-
verse plaatsen in het land werden dankzeggingen gedaan, klokken geluid en 

332 Tengnagel 1969, p. 133-134, vs. 705-724.
333 Wybrands 1873, p. 74.
334 Lambert Bidloo liet zich al negatief uit over Tengnagels werk (Bidloo 1720, p. 254). Reacties uit latere tijden
komen in hoofdstuk 11 aan bod.
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’s avonds vuren gebrand, want men vierde de zege die Maerten Harpertsz Tromp
had behaald bij de Engelse ‘Downs’ op de aanvankelijk indrukwekkende Spaanse
vloot. Sedert enige maanden zal er vooral onder de bewoners van de zuidelijke en
westelijke Nederlanden spanning bestaan hebben over een mogelijk ophanden
zijnde Spaanse invasie in de buurt van Duinkerken. Men kende de wreedheden van
de Duinkerker kapers en was op de hoogte van de aanwezigheid van een groot aan-
tal Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden. Het zal gegonst hebben van de
geruchten over naderende oorlogshandelingen, waarbij doorvertelde berichten en
ophitsende pamfletten zeker hun uitwerking niet gemist zullen hebben. De opmer-
kelijke prestaties van Maerten Tromp en zijn kapiteins hebben aan veel dichters een
bonte mengeling aan lofdichten weten te ontlokken. Jan Zoet heeft zich daarbij niet
onbetuigd gelaten. Alvorens zijn bijdragen te bespreken, volgt voor het referentie-
kader een kort historisch overzicht. 

Omdat Duitse en Franse legers sinds 1638 verschillende plaatsen langs de Rijn
hadden veroverd, kon het Spaanse gezag zijn legers niet meer langs die weg naar de
Nederlanden sturen. Overgebleven was de weg over zee om de benodigde troepen
in Duinkerken te krijgen ter versterking van die plaats en voor de strijd tegen
Frankrijk en de Nederlanden. Sinds het begin van 1639 was in diverse Spaanse ha-
vens een verhoogde activiteit geconstateerd op het gebied van de scheepsbouw. Te-
vens was er tussen Spanje en Duinkerken een drukker scheepsverkeer dan voor-
heen. Tromp volgde deze gang van zaken argwanend en wist door voortdurende
oplettendheid een eskader te onderscheppen dat uit Duinkerken Walen naar Spanje
moest brengen. Ondanks zijn controverse met de Staten-Generaal betreffende
nieuw te bouwen schepen bleef Tromp op zijn post. Eind augustus vertrok een
Spaanse Armada, bestaande uit 67 deels zware galjoenen met aan boord ruim
25.000 veelal ongetrainde jonge recruten. De bejaarde Don Antonio de Oquenda
voerde het bevel. Angst voor de Hollanders heerste er niet, want men was op de
hoogte van de omvang van het eskader van Tromp, dat toen slechts twaalf schepen
telde, die bovendien al de hele zomer in het Kanaal kruisten. De Spanjaarden zeil-
den onder een voordelige wind het Kanaal in. De scheepjes van Tromp, die moei-
zaam hun kant opvoeren, zullen de Spanjaarden geen angst ingeboezemd hebben.
Door een schijnbare vlucht wist Tromp het admiraalsschip met enkele andere uit
het eskader te lokken. Door daarna in dicht aaneengesloten kiellinie te blijven va-
ren, konden zij de schepen de volle laag geven, waartegen de Spanjaarden door hun
logge slecht wendbare schepen en een gebrek aan goede coördinatie weinig verweer
hadden. Na een afmattende strijd werden de vijandelijkheden in de middag ge-
staakt.335 Onder bescherming van de Engelse kust, achter de zandbanken van
Duins, konden de Spanjaarden hun wonden likken. Hier lag ook het Engelse eska-
der onder bevel van Pennington. In het verdrag dat Engeland met Spanje gesloten
had, was een clausule opgenomen dat een gering aantal Spaanse schepen slechts vijf

335 Vrij naar Oudendijk 1952, p. 71 e.v. Uitvoeriger bij Doedens 1989, p. 83 e.v.
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of zes dagen in een Engelse haven mocht liggen. Op grond daarvan werd de Spaan-
se vloot beschermd. Tromp c.s. bleef voor Duins wachten, terwijl zijn vloot aan-
groeide tot 95 schepen en elf branders. Op 21 oktober moest de Armada de havens
verlaten. Even later werd het vuur geopend, Tromp zond branders en de overwin-
ning werd bevochten. Van de Armada resteerden na de strijd slechts 12 schepen,
7.000 bemanningsleden raakten verloren, van wie er 1800 door de Hollanders ge-
vankelijk werden meegevoerd. Toch was het Oquendo gelukt met ongeveer de
helft van de bemanning Duinkerken te bereiken, vanwaar hij later kon terugkeren
naar Spanje.336 Daar overleed hij in 1640 als een gebroken man. Ondanks het slechts
gedeeltelijke succes was de vreugde over de spectaculaire overwinning compleet:
maritiem gezien was Spanje uitgeschakeld. 

Deze overwinning zou in pamfletten en op plano’s breed uitgemeten worden.337

Jan Zoet spande hierbij de kroon: vijf gedichten over deze triomfantelijke gebeurte-
nissen zijn van hem overgeleverd. Toch heeft geen van deze gedichten een plaats in
de DW gevonden, terwijl Ten Hoorn er wel allerlei politieke gedichten in opnam.
Deze leemte zal te wijten zijn geweest aan de grote zeldzaamheid van dit soort
vlugschriften. De kortstondige populariteit is er ook debet aan geweest, dat zowel
van Zoets publicaties als van die van anderen slechts een enkel exemplaar de twin-
tigste eeuw heeft gehaald. Na de overwinningsroes is er blijbaar weinig animo
geweest om deze tijdgebonden poëtische reacties te herdrukken, ook in contempo-
raine verzamelbundels zijn deze gedichten vrijwel niet te vinden.338 Van Zoets ver-
zameling van vijf gedichten, bestaande uit drie lofzangen en twee boertige gedich-
ten, is de volgorde van verschijnen slechts te vermoeden. 

2.10.1 De lofzangen

Het is mogelijk dat de Zege-Sangh, Ter Eeren den kloeck-moedigen en onvertsaeg-
den Zee-Heldt Marten Harbtz [sic]Tromp,339 de eerste in deze reeks is. Het ver-
scheen als plano en werd gedrukt bij de sinds 1632 in Amsterdam gevestigde druk-
ker Iohannes Iaquet. 

De metafoor, waarmeer Zoet dit gedicht opent, is te vergelijken met die uit de
Grove Roffel:

So oit een schandre pen sijn lust socht te versaden
Op welgemate trant, in roem van Heldedaden
Waer vintmen meerder stof als dat de zilte stroom
In volle weeld nu torst op Hollants blye boom [bodem].

336 Doedens 1989, p. 104.
337 Knuttel 1978 II, p. 271-274. 
338 In een Nieu Geuse Liedt-Boeck, waarin liedjes uit de periode van 1600 tot 1645 zijn opgenomen, bevinden zich
twee over de slag bij Duins. Deze zijn opgenomen in het tweede deel van Kuipers Het Geuzenliedboek. Kuiper 1924-
1925 II, p. 300-302. In Scheurleer 1912wordt voor een bron alleen verwezen naar de catalogi van Muller en Petit. 
339 Zege-Sangh, Ter Eeren den Kloeck-moedigen en onvertsaeghden Zee-Heldt Marten Harbtz Tromp. Zie
Bijlage 1B, nr. 11. 
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Afb. 10 Lof-Dicht, Ter Eeren den Edel. Manhaftighen Zee-Heldt Marten
Harpertsen Tromp [1639].
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Zoet weet de lezers mee te slepen met zijn verhaal over Tromps zege. Hij vertelt dat
zelfs de Romeinen en Grieken verbaasd toezien hoe de Hollandse watergod ‘in 
’s Vyands schepen graest’. De grote held Tromp is onkwetsbaar, ondanks de over-
weldigende Spaanse vloot, die ‘tot ons bederf is geschapen’. Bij ‘Carels stranden’
zoeken Filips’ belaagde galjoenen bescherming, maar als de schepen weer moeten
vertrekken, worden zij ondanks de mist door Tromp in de flank aangevallen, ver-
nederd en ten dele vernietigd. Philips IV moet nu buigen ‘voor ’t klynst geachte
groot’. Hij ziet zijn voornemens hier de ‘pook’ in kinderbloed te kunnen dopen,
gestuit, net zoals de overeenkomstige opzet van Philips II door Gods hand verij-
deld werd. De naam van Tromp zal iedereen in zijn geheugen griffen, tot schrik van
’t ‘gedrocht’ Philips en als een wonder voor al degenen die de trotse daden van
Tromp nauwkeurig hebben gevolgd. Door het moedig handelen van deze held
moeten nu drie kronen voor Holland buigen: Spanje, Portugal en Engeland .

Met een ‘Incarnatie ofte Tal-Dicht’ waarin de vijftig jaar eerdere ondergang van
de eerste Armada wordt gememoreerd, besluit Zoet zijn lofzang op Tromp. De
trots dat zo’n klein eskader zo’n machtige vloot heeft kunnen vernietigen straalt,
van dit gedicht af. Hoewel de intenties van de koning om de Armada te zenden
vooral met betrekking tot de Nederlanden niet duidelijk waren, trekt Zoet toch pa-
rallellen met de plannen van diens voorganger uit 1588. Daarbij heeft hij zeker de
gedachten van het volk onder woorden gebracht, dat de Spaanse koningen slechts
gruweldaden uit kunnen broeden.

De twee volgende lofzangen op Tromps overwinning verschillen qua inhoud,
maar ook qua stijl niet veel van deze Zege-Sang. Beide gedichten waarin Tromps
wonderbaarlijke overwinning centraal staat, zijn vervaardigd in samenwerking met
of in opdracht van Chrispijn (Jr.) de Passe.340

Het eerste gedicht Lof-Dicht, Ter Eeren den Edel. Manhaftighen Zee-Heldt
Marten Harpertsen Tromp, is geplaatst onder De Passe’s afbeelding van Tromp.341

Het fraai geëtste borststuk van Tromp is omgeven door twee series medaillons
waarin gelauwerde galjoenen uit Tromps vloot gegraveerd zijn. Onder Tromp is
een doek afgebeeld, waarin de slag bij Duins wordt verbeeld; aan weerszijden ervan
zien overwonnen admiraals in stomme verbazing op naar Tromp. 

Zoet leidt zijn uit slechts twee strofen bestaande lofzang in met een korte om-
schrijving van Tromps afbeelding, ‘met zeghe soo omvlochten’. Hij wijst verder op
de wreedheid van de Spanjaarden, die alleen door Tromp ‘gestut’ kon worden. Het
was bijna onmogelijk winst te behalen met zo’n kleine macht. Daarna dwingt
Tromp de grote Spaanse macht op de vlucht, waarbij zijn donderende kanonnen de
vijand doen verspreiden en vluchten. Het gevolg is:

Nu danst de blije Maes, en al de Stromen springen,
Het Vry-Vereende Volck de Zeghe-vaersen singen

340 Veldman 2001, p. 327-328.
341 Lof-Dicht, Ter Eeren den Edel.Manhaftighen Zee-Heldt Marten Harpertsen Tromp. Zie Bijlage 1B, nr. 12.
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Ghemaeckt tot Roem en Eer van u O Groote TROMP,
Die Spaengiens wiecken snuyckt en [ws.: fnuyckt, kortwiekt] maeckt zijn klaeuwen
stomp. 

Om het belang van bepaalde namen en belangrijke zinsneden te accentueren, zijn
deze gecursiveerd. De stijl van dit lofdicht is zeker niet representatief voor Zoet.
Het gedicht is in verheven, soms gezwollen bewoordingen gesteld. Misschien verg-
de De Passe of de uitgever, Van Hilten,342 een plechtiger stijl dan Zoet gewoon was
te hanteren. Opvallend is evenwel dat Zoet enkele zinsneden letterlijk lijkt overge-
nomen te hebben uit zijn veel grotere Zege-Sangh. 

Het derde gedicht, ‘Spore der Dankckbaerheyt’,343 is waarschijnlijk niet als plano
verschenen, maar alleen afgedrukt achter in het Journael van Zibrant B. Water-
drincker.344 Deze kapitein beoogde met dit pamflet een nauwkeurig verslag te ge-
ven van de gebeurtenissen bij Duins. De koning van Spanje, zo stelt hij in het voor-
woord, wil ons onze zeehandel ontnemen, om daarna de Nederlanden weer onder
zijn heerschappij te kunnen brengen. De Heren Staten hebben deze gruwelijkhe-
den voorkomen door Maerten Tromp de Spaanse vloot te laten opwachten. Deze
heeft de vijand ‘door hulpe des Almaghtigen, ten meesten-dele gheruyneert ende
tot niet gebracht’.

Zoet sluit met zijn idee aan op de bekende opvatting over Gods bescherming van
Nederland. 

De speciale bescherming van de Almacht in Hollands strijd tegen Spanje was
voor Zoet, mede gelet op eerdere gedichten,345 een denkbeeld dat niet alleen bij hem
ingang vond. Veel tijdgenoten bespeurden in de veelvuldige overwinningen op de
Spanjaarden en een snel groeiende welvaart een teken van Gods bijzondere aan-
dacht voor de Nederlanden. Van Meeteren heeft deze gedachten verwoord in zijn
populaire geschiedenis van de strijd van Nederland tegen Spanje. Iedereen kan uit
Nederlands voorspoed opmerken 

de Rechtveerdighe handt Godts, ende mede sijn ghenade in dese kleyne Nederlanden, daer
deur hy de selvighe, teghen alle de aensienlicke macht ende ghewelt haerder vyanden won-
derbaerlijck, so te Water als te Lande heeft bewaert etc.346

Zoets gedicht, gericht tot alle godvruchtige Nederlanders, dankt God ervoor het
land te hebben verlost van het immense Spaanse gevaar. Het volk dient aan God
voor deze wonderbaarlijke verlossing offers te brengen, want hij heeft ons verlost,
op een zelfde wijze zoals hij het volk der Israëlieten veilig in Kanaän heeft geleid.
Hij is als een vader voor ons, want wat was de gehele macht van Holland vergeleken
met de machtige Spaanse vloot? Een David tegenover Goliath, maar met Gods hulp

342 Niet op de rijmprent vermeld. Zie Veldman 2001, p. 327.
343 Spore der DANCKBAERHEYT. Zie Bijlage 1C, nr. 5.
344 Iournael, ofte Korte ende waerachtige beschryvinge vande voornaemste gheschiedenissen ter Zee, onder het
belyt vanden cloeckmoedigen Zee-helt Marten H.Tromp (Knuttel 4622).
345 Zie hiervoor het ‘Mays-vreucht’ en het ‘Iaers-Liedt’ in het Minne-beekje I, resp. p. 19 en 203.
346 Van Meeteren 1623, p. *3: ‘Voor-reden aen den Leser’.
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heeft Tromp de machtige vijand verslagen, niet door het scherpe zwaard, maar
door God alleen, van wie hij de kracht had ontvangen.

Uw’ goetheyt zy gelooft, ghy hebt het al ghegeven,
Stiert vorder al ons doen, en geeft ons soo te leven
Als u behaeghlijck is, op datmen voor het goedt
Dat ghy aen ons bewijst, oock rechte dancking doet.347

Ook de vissers moeten hun blijdschap te kennen geven, want in vrede en veiligheid
kunnen, zij, die vroeger met koppels tegelijk naar het ‘Roof-nest’ Duinkerken wer-
den afgevoerd, nu weer hun werk verrichten. 

2.10.2 De boertige hekeldichten

De twee andere gedichten die beide als plano op de markt kwamen, zijn van een ge-
heel ander kaliber. In zijn inmiddels bekende boertige taal drijft Zoet uitvoerig de
spot met de verslagen vijand. Diens katholieke geloof draagt daar fors aan bij. De
verteller van de Spaensche Ackermenten op den Hollantsche groet348 begint met zich
te verbazen:

Totos Diabolos: alweer wat wonders:
Houw mannen! houw wat stal, ick sie hier schuylt yet sonders 
Den Speck die vloeckt en tiert: ick loof Pick-Heyn sijn geest
Is onder het ghespuys te rammelen gheweest. 

De redenen van het vloeken en tieren van de Spanjaarden wordt snel duidelijk. De
verteller, Jan Zoet, hoort onder het Roomse volk welke de oorzaken van hun kwaad-
heid zijn. Jan-Oom, de priester, vervloekt alle Spaanse donnen, papen en nonnen en
al het Roomse poppengoed omdat er geen wonderen meer gebeuren. Hij vertelt ge-
hoord te hebben van de ‘slimme Geus Marten’, een duivel, de ergste van allemaal:

’t Is een drommel van een Marten,
’t Isser een die uyt de vlam
En het vuyr te voorschijn quam,
’k Loof de Droes die souw gaen sacken
En sijn staert van angst bekacken,
Dat hem soo een Vloot eens trof,
En hy staetje als een Mof:
Hy sal niet een voet verwijcken
En de vlagh voor niemant strijcken.

In Madrid loopt Philips stampvoetend rond, al zijn plannen zijn door deze Marten
doorkruist. Holland had hij willen afstropen, Frederik Hendrik op zijn knieën
dwingen, alle ketters koken, of als ‘maertsche bokkingh roocken’ en Ferdinand,349

347 Iournael 1639, p. C2vo. 
348 Spaensche Ackermenten Op den HOLLANTsche groet. Zie Bijlage 1B, nr. 13.
349 Don Ferdinand, kardinaal-infant van Spanje, gouverneur der Zuidelijke Nederlanden, gestorven in 1641.
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zijn broer, zou het opperste gezag ontvangen. Maar de ‘Donnen, Alfos en Signo-
ren’ zijn zo hevig de kruin geschoren, dat het glimmend zwarte haar in honderd
jaar niet meer groeit. Tromp is de oorzaak van deze totale mislukking. Het zich ten
dele identificeren met de ander, c.q. de tegenstander en deze vanuit die positie te la-
ten klagen, is een vaker door Zoet toegepast literair procédé. De klachten krijgen
daardoor een extra komisch effect.

Het laatste aan deze gebeurtenissen gewijde gedicht is de aardige Roomsche-
Vreucht op de Spaensche-Winst Door den Hollantschen Tromp.350 Dit uit twee ko-
lommen bestaande gedicht is verrijkt met een lied van zes strofen, ‘Geuse-Bril op
Paepsche Neusen’, dat gezongen diende te worden op de stem van ‘Doense, etc’.
Hoewel alleen het lied Zoets signatuur draagt, wijzen diverse stilistische aspecten
van de erboven staande Roomsche-Vreucht eveneens Zoet aan als auteur. Ook hier
is er sprake van een verteller, die zich in dit geval tussen het Nederlandse volk be-
vindt. Hij zegt uit berichten te hebben opgemerkt, dat het hele land Spaans gaat
worden. Laat de Geuzen nu maar kletsen, vindt hij, ze zullen het opscheppen wel
verleren als straks ‘Speck-Neef’ in het land komt. Hier zullen zij meer vreugde vin-
den dan tijdens de gedwongen opsluiting voor Duins. In Nederland kan je dan
weer de mis opvoeren

Voor u op-gepronckte Gode
Vry al op een andre voet
Als die uwe Heer-oom doet
Hier voor mooght ghy al u leven
Sante Marten offer geven. 

Nu kan er aan Sint Marten geofferd worden, Maerten Tromp. Deze heeft door gro-
te inspanning zijn eigen heiligheid bewerkstelligd. Philips zal hem daarvoor zeker
eren, net zoals Piet Hein, ‘doe die quam En sijn groote Rijckdom nam’. De Span-
jaarden hebben toch hun doel bereikt en de droom van Philips is werkelijkheid ge-
worden:

Als de Paus dit komt te weten,
Hy sal Marten heyligh heeten,
En Canoniseren voort
Hem as hy sijn Daden hoort,
Want daer Phlip langh op gingh loeren
Dat komt Marten nu volvoeren,
Hy neemt na sijn eygen sin
Hollandt nu met de Spangiaerts in.

Het hierop aansluitende lied laat de geuzen over hun schijnbare ondergang zingen,
terwijl de titel het tegenovergestelde suggereert.

Het zijn beide ironische teksten waarin een omgekeerde leugenwereld wordt ge-

350 Roomsche-Vreucht, Op de Spaensche-Winst. Door den Hollantschen Tromp. Zie Bijlage 1B, nr. 14.
351 Van Deursen 1979 III, p. 100.



presenteerd. Hoewel de toevloed van Spanjaarden terwille van de ironie schrome-
lijk overdreven is voorgesteld, was er van een – zij het zeer geringe – toename wel
degelijk sprake. Nooit eerder waren er zoveel Spanjaarden als gevangenen meege-
voerd! Van Deursen rekende deze tekst met vele andere onder de overwinningslie-
deren, waarin ‘alle Spanjaarden zonder één uitzondering devote, bigotte katholie-
ken zijn’.351

‘Duins’ zette nogal wat dichters aan het werk en Zoet heeft hier een forse bijdra-
ge aan geleverd, die hem zeker zowel de nodige inkomsten als bekendheid als he-
keldichter heeft verschaft. De door hem gehanteerde metaforen waarmee hij de
verliezen van de Spanjaarden, hun wreedheden, bedoelingen en wensen heeft ver-
beeld, zijn uiteraard niet alle toe te schrijven aan Zoets fantasie. In de uitgebreide
hoeveelheid anti-Spaanse gedichten, liederen en prenten die sinds jaren de markt
overspoelde, heeft Zoet zijn voorbeelden gevonden en denkbeelden kunnen over-
nemen.352 Het spotprocédé kon ook hij uit geuzenliedboeken hebben gehaald,
waarin na een uit jarenlange haat en spot ontstane hekeldichten te vinden zijn. Een
onderzoek naar Zoets originaliteit binnen deze hausse valt echter buiten mijn bestek. 

2.10 De Slag bij Duins

352 Scheurleer 1912 I, passim.
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3.1 De Amsterdamsche Waersegger

Jaarwisselingen hebben Zoet meer dan eens uitgedaagd tot bespiegelingen over het
afgelopen of komend jaar. Niet steeds zijn deze overwegingen religieus van aard,
zeker niet toen hij zijn prognosticatie samenstelde op het jaar 1640. Van het in
kwarto-formaat gepubliceerde pamflet van zestien bladzijden, de Amsterdamsche
Waersegger, dat is een oprechte Prognosticatie op het Schrickel-Iaer 1640,1 is slechts
één exemplaar bekend.

In het spoor van diverse voorgangers schreef Zoet dit pamflet onder een komi-
sche, spottende schuilnaam: ‘Dr. Coenraet Segh-All, Professor Mary-marykus2 der
Stadt Snappenburgh, in Kakelarijen’, waarmee hij zeker Amsterdam en Holland op
het oog gehad heeft. Op de houtsnede die de titel siert, zijn een knijpbril, een inkt-
pot en dopjes te zien. Met deze attributen kon Zoet het komend jaar 1640 nauw-
keurig overzien en zijn observaties daarna schriftelijk vastleggen. Het ‘Aen de
Lezers’ verduidelijkt meer van zijn bedoelingen. Volgens Zoet hebben de prognos-
ticatiën die in de sinds 1621 steeds populairder geworden Italiaensche Waersegger
beschreven zijn, weinig inhoud.3 Omdat het volk volgens Zoet deze voorspellingen
als evangelie ziet, wordt het tijd die te verbeteren. Zijn eigen voorspellingen bevat-
ten volgens hem de ‘naeckte en clare waerheydt’. Deze moet dan gevonden worden
in zijn vijftig tienregelige gedichten die bij de twaalf maanden van het jaar geschre-
ven zijn. De jaarkalender is zoals in almanakken gebruikelijk, voorzien van feestda-
gen, data van markten en andere nuttige informatie. Elke maand wordt traditioneel
ingeleid door een versje, in dit geval een vierregelig gedicht, dat activiteiten aangeeft
die illustratief zijn voor de bedoelde maand. Misschien zijn die gedichten ook af-
komstig van Zoet. De maand november is als volgt getypeerd:

’t Vat vol Boter een Os in ’t Zout
Een solder vol turf en hout,

1 Amsterdamsche Waersegger, dat is een oprechte Prognosticatie op het Schrickel-Iaer 1640. Zie Bijlage 1B, nr. 16.
2 Mogelijk is ‘Mary-marykus’ een verbastering van mathematicus.
3 Salman 1995, p. 107.
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En Coren om te backen broot,
Soo lijdmen geen hongers nood.4

Bij elke maand zijn vier gestalten van de maan vermeld, bij januari en augustus zelfs
vijf, die alle begeleid worden door een komische spreuk. Deze is er ongetwijfeld
aan toegevoegd met de intentie de ernst van de voorspelling te relativeren en bela-
chelijk te maken, zoals eerder in zestiende-eeuwse spotprognosticaties, bewaard in
de Ulenspieghel en Hongherenborch,5 reeds het geval was. Zo wordt de maand ja-
nuari geopend met de mededeling ‘Kout weer soo ’t hart vriest’, maart begint met
‘Nu sullen de Katten meer geluyt maken als al de Stommen van Hollandt’, in april
is het ‘Braef weer voor die geldts ghenoegh hebben, maer voor de kalysen [armen]
valt het sober’, augustus opent met de dooddoener ‘Nat weer soo het veel regent,
anders sal het droogh zijn’, in november zal ‘het geldt om dese tijt groote bloetstor-
tinge veroorsaecken’; het jaar wordt besloten met de constatering dat ‘oude Wijven
sullen soo goet als de jonge sijn, principael tot sop eeten’. 

3.1 De Amsterdamsche Waersegger 

4 Amsterdamsche Waersegger, p. B3vo.
5 Van Kampen 1980, resp. p. 59-79 en p. 191-201. De komische weerspreuken van Zoet zijn opgenomen in bijlage 3.

125

Afb. 11 Titelpagina van
Amsterdamsche Waersegger,
dat is een oprechte Prognosti-
catie op het Schrickel-Iaer
1640.



Onder alle vijftig spreuken heeft Zoet een tienregelig gedicht geplaatst, waarvan
de teneur meestal strookt met de voornaamste kenmerken van de erbij passende
maand. In de meeste gedichten worden de eerste twee regels in beslag genomen
door spot te drijven met de astrologische constellaties zoals die in de Italiaensche
waerseggers figureren. De zeven planeten zoals Saturnus en Venus krijgen een fri-
voler rol toegemeten dan in Magino’s voorspellingen.6 Zoet tracteert zijn lezers
met zijn gedichten op een mengelmoes aan verhaaltjes waarbij een dergelijke ko-
misch mythologische inleiding met grote regelmaat aanwezig is. In de tafereeltjes is
overspel een geliefd thema, spelen hoeren een belangrijke rol en komt dronken-
schap veelvuldig voor. Hoewel Amsterdam, gezien de titel zeker het decor zal zijn
voor al deze min of meer scabreuze affaires, wordt op Overtoom, Amstel en Schin-
kel na geen herkenbare locatie vermeld. Sommige gebeurtenissen zijn gebonden
aan een bepaalde maand, andere tafereeltjes kunnen zich het gehele jaar door afspe-
len. De hitsige Mercurius overkwam in februari het volgende:

Mercurius belust om mee eens uyt te tyen,
Die soeckt een aerdigh dier, en gaet op schaetsen ryen,
Het meysjen by de handt, dat na het huys te Vraegh, 
Daer was de rende vous, ey gut hy was soo graegh [begerig]
Te grobb’len [knuffelen] op het ys, daer schoort den botten kinckel
Verby den Overtoom, tot op den Sloter Schinckel,
Hy dacht nu gae ick grif, en boet men lusten strack,
Doch door verblinde liefd soo ryd hy in een wack,
Daer was het help, ey help, de hette raeckten over,
Sy droogden ’t natte gat, voort was de vreugd heel pover.7

Een dergelijke koddig voorval heeft niets te maken met voorspellingen, het is alleen
maar een gebeurtenis op het ijs met een hoge realiteitswaarde. De rit van de schaat-
ser is te traceren. Hij ‘schoort’ (scheurt) voorbij de Overtoom, toen ver buiten de
stadswallen, naar de Schinkel, een water, waaraan de herberg het ‘Huis Te Vraag’
ligt, maar zag vlak daarbij een wak over het hoofd.8 Zoet weet ook verhaaltjes te
vertellen waarbij van de lezer gevraagd wordt waarheid van fantasie te scheiden. De
volgende vrouw, bij juni, maakt het namelijk erg bont:

Een aerdigh Venus dier in ’t kinder bedt ghekomen
Dat van twee Ionge Soons, heeft mee twee vaers genomen,
Te weten twee Gebroers, de Vroe-vrouw vraegt wat reen
Dat sy dit soo begeert, ist niet ghenoegh aen een?
Ghewis niet seyt de slooff, ick heb dees twee verkoren,
De Kinders zijn een uer het een na ’t aer gheboren,
Soo heb ick met dees broers mijn lusten oock volbracht, 
Den eenen heeft een uer mee na den aer ghewaght,

3 1640-1641: van Waersegger tot ‘Den Hemel zeegen dy’

6 Magino: Giovanni Antonio Magini, Padua 1555-Bologna 1617, verdediger van de voorspellende astrologie.
7 Amsterdamsche Waersegger, p. Avo.
8 Zie voor een beschrijving van deze lokatie Bakker 1998, p. 337 -340.

126



Daerom hoort elck een kindt, dit kon sy soo bewysen,
Dat al het Vrouwe-volck haer overlegh most prijsen.9

Of bij oktober staat:
Wat beurter al in stee? het meeste by de groten,
’K meen by het vinnigh volc die graegh met horens stoten,
Ghelijck als lestent twee, met schyven [munten] wel versien,
Mee ghinghen op een plaets om ’t spons-gat punt te bien [spongat te vullen: coïteren],
Dan raeckten wacker pal want door de vuntse gaten
Soo mosten sy daer na de deuvick [penis] spitsen laten,
’K wil segghen mooy besneen wat meerder als een Iood,
Nu zijnze hoofde-loos [deel van de penis kwijt] dat komt al vry te snood,
Ick bleef veel liever tuys, als soo te loopen vincken,
Het tuygje dat hoort fix, men magh een pintje drincken.10

Deze kleine bloemlezing die met allerlei vergelijkbare toneeltjes aanzienlijk ver-
meerderd kan worden, typeert in ieder geval de manier waarop Zoet de judiciële as-
trologie zoals hij die in de Italiaensche Waersegger vond, heeft gebruikt om zijn
veelal spottende verhaaltjes te kunnen ventileren.11 In een dergelijke Waersegger
worden uitvoerig besproken constellaties niet alleen in verband gebracht met het
gewone leven, maar leggen ze tevens een verband met belangrijke bijbelse gebeur-
tenissen.

Of Zoets Waersegger veel aftrek heeft gevonden, is niet te zeggen, maar het heeft
zeker de belangstelling gewekt van de Amsterdamse Schout, want Zoet werd er tij-
dens later te behandelen proces over ondervraagd.12 Het is daarom niet uitgesloten
dat in enkele verhalen toespelingen verwerkt zijn op avontuurtjes van misschien
wel bekende Amsterdammers. Andere bronnen, zoals kluchtboeken, kunnen hem
uiteraard ook van dienst zijn geweest, zijn fantasie zal hem zeker geholpen hebben.
Zoet lijkt in ieder geval plezier gehad te hebben in het vervaardigen van dergelijke
veelal scabreuze gedichten. Zij lagen in het verlengde van de Grove Roffel, die kort
daarvoor voltooid was.

Met zijn voorspellingen sloot hij enigszins aan bij de zestiende-eeuwse spotprog-
nosticaties,13 want ook zijn inbreng kenmerkte zich door scherts en lichtvoetig
taalgebruik waarmee Salman de satirische varianten op de astrologische voorspel-
lingen reeds karakteriseerde.14 Vergelijking met spotprognosticaties uit de zestien-
de eeuw maken duidelijk dat Zoet met zijn AmsterdamscheWaersegger dat genre
verrijkt heeft met een eigentijdse variant.15

3.1 De Amsterdamsche Waersegger 

9 Amsterdamsche Waersegger, p. Bvo. 
10 Amsterdamsche Waersegger, p. B3vo.
11 Onder judiciële astrologie verstaat Salman de pogingen sterrenkundige invloeden op het weer, landbouw en
geneeskunde te interpreteren en daar voorspelingen aan vast te koppelen (Salman 1999, p. 42).
12 Zie hierna, p. 148-150.
13 Verg. Van Kampen 1980, p. 47-54.
14 Salman 1999, p. 69.
15 Verg. de zestiende-eeuwse voorlopers genoemd in Van Kampen 1980.
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3.2 ‘Kwikken Aan d’Amsterdamsze Venusjankers’ 

Hoewel het volgende gedicht ongedateerd is en niet aan een herkenbare gebeurte-
nis te koppelen valt, pleiten stijl en onderwerp sterk voor plaatsing in deze periode.
‘Kwikken, Aan d’Amsterdamsze Venusjankers’ is een slechts uit de DW bekend
hekeldicht.16 Met de titel beoogt Zoet geestigheden, kwikken,17 te debiteren over
‘Venusjankers’: hopeloos verliefde jongens, die door hun gedrag medelijden of spot
opwekken.18 De lezer wordt direct in een bepaalde omgeving gezet, waar een
volksvrouw haar ongenoegens duidelijk kenbaar maakt: 

’t Peete Griet, aan ’t Y’ gebooren,
En aan d’Amstel opgevoedt,
Rad van tong, en lang van ooren,
Rijk van woorden, arm van goed,
Liet ’er lip te bijster hangen,
Toen ze hoorde, dat ’er Zeun;
Niet dan nieten wist te vangen,
Waar hy kwam, by Klaar, of Pleun.
Gut ! hoe ging ’et wijf de snaater?
Schelden was ’er niet gebrek.
’t Was staag weer: jou loopze Kaater,
Malle bonne, grootze gek.
’k Schaam me schier, van jouentweegen:
Lubbert, benje stom, of lam?
Wel! wat doeje met de Deegen,
Zeg eens, puikje van den Dam?
Als je van de vreemdelingen,
Nu een Jotto,19 dan een Waal,
Mooiste goedje laat bespringen,
En staag wring-aarst als een aal?20

De kritiek van moeder is duidelijk: haar zoon Lubbert maakt met zijn degen – te-
vens obsceen bedoeld – en verwaande manier van lopen21 weliswaar indruk en is
zeker een haantje op de Dam, maar daarentegen snoepen vreemdelingen hem de
mooie meisjes af. Laatst was alles in gereedheid gebracht voor de bruiloft, maar
Lubbert bezweek voor de degen van een Italiaan. Ook

(…) je Neef, dat pronkepintje,
Met zen waidze kneevel-baardt,
Fop-ooms allerliefste Kintje,
Wel-bespraakt, en stout van aart,

3 1640-1641: van Waersegger tot ‘Den Hemel zeegen dy’

16 DW, p. 375.
17 WNT VIII, I, 803.
18 WNT XIII, 1881.
19 Scheldwoord voor vreemdeling (WNT VII-I, 446).
20 DW, p. 375-376.
21 Wringaarzen, (WNT XXVII, 115).
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Streek zen vlag, ô welk een schande,
Voor ons overoud geslagt!

Zij verwijt hem, dat hij ondanks zijn fraaie kledij en lieve woorden de meisjes niet
weet te bekoren. Daarentegen zullen vreemdelingen van Duitse afkomst wel nach-
ten met Amsterdamse maagden doorbrengen. Moeder vaart voort hem in te wrij-
ven, dat zelfs Alayda, ‘d’eelste Bloem, uit onze Amsterdamsche Hooven’, niet door
hem is geplukt. Door anderen die haar weinig te bieden hebben, laat zij zich wel in-
palmen. Dan staat Lubbert er terneergeslagen bij en weet, half huilend, slechts als
tegenweer aan te voeren, dat vreemdelingen in Amsterdam bevoorrecht worden:

’t Is aan d’Amstel nou een keur.
Valt ’er iewers wat te bikken,
Vreemdelingen gaan staag veur; 
Daarom weegt een Geuze-nap
Zwaarder als het Burgerschap.22

Hoewel een seksuele connotatie bij deze regels tot de mogelijkheden behoort,23 is Lub-
berts opmerking, dat de vreemdelingen voorrang genieten, niet slechts een veront-
schuldiging voor eigen onmacht, maar eveneens een historische realiteit.24 Zoets ko-
mische presentatie van de tragiek van deze puber en de vooral verbale overmacht van
de moeder moet de eigentijdse lezer bekend voorgekomen zijn. De explosieve eco-
nomische groei die vooral Amsterdam sinds 1585 heeft doorgemaakt, veroorzaakte
een grote immigratie van voornamelijk mannelijke vreemdelingen van allerlei natio-
naliteiten. Naast deze intocht groeide er tevens een uittocht, namelijk die van gro-
tendeels autochtone mannen, die niet alleen broodnodig waren in het leger, maar voor-
al ook in de zeevaart. Deze handelstak nam sterk in omvang toe, in het bijzonder met
betrekking tot Oost- en later ook West-Indië. Vooral veel mannen uit de sociaal la-
gere milieus trokken naar zee, waardoor in die lagere klassen een groeiend vrou-
wenoverschot viel waar te nemen. Uit onderzoek is gebleken, dat gedurende de pe-
riode van 1601-1650 ongeveer 45% van de bruidegoms in Amsterdam uit het buitenland
afkomstig was.25 Voor de thuis gebleven mannen bleef er theoretisch gezien een ge-
makkelijke keus te maken uit een ruime hoeveelheid vrouwen. Voor hen bleef de markt
krap, maar het tekort aan huwbare mannen werd blijkbaar gecompenseerd door de
vele migranten, die vaak jong en ongehuwd werk zochten in Amsterdam. Vrouwen
die huwden met een migrant, ontvingen van de overheid een bruidschat die bestond
uit de betaling van het poorterschap voor haar bruidegom – in 1640 veertig gulden.26

De denigrerende opmerkingen van Lubbert over vreemdelingen en voorkeurs-
behandeling zijn begrijpelijk.27 Dat meisjes binnen het door Zoet geschetste milieu

3.2 ‘Kwikken Aan d’Amsterdamsze Venusjankers’

22 DW, p. 377.
23 WNT II, 2688.
24 Van Dillen 1970, hoofdstuk 14, passim.
25 Van de Pol 1996, p. 106-114; Grootes 1996, p. 33.
26 Van de Pol 1996, p. 110.
27 Spot met de vreemdeling is ook aanwezig in Bredero’s Spaanschen Brabander. 
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door een aantrekkelijke Italiaan te huwen graag extra geld beurden, is vanuit hun
sociale situatie gezien zeker te begrijpen. Maar ook het standpunt van Peete Griet,
hoe extreem zij dit ook uitte, is eveneens goed voor te stellen. De kans was namelijk
niet groot dat Lubbert bij zou dragen aan de uitbreiding van de stamboom en een
dergelijke gemiste kans ziet moeder met lede ogen. In zijn boertige stijl heeft Zoet
een deel van de werkelijkheid geschetst, waarin hij dagelijks verkeerde. Zijn voor-
liefde voor een spottend satirische weergave van de sullige, opzichtig geklede jon-
gen en een overheersende moeder, die goed van de tongriem gesneden is, blijkt nog
niet voorbij te zijn. Ongetwijfeld hebben herkenbare figuren uit zijn omgeving
hem tot dit gedicht van 90 regels geïnspireerd. 

3.3 Zoet, de Schouwburg en Tengnagels waardering

De financiële resultaten van het speeljaar 1638-1639 waren gunstig voor de
Schouwburg, maar toch werden drie regenten uit het college vervangen. W.D.
Hooft, tot nu toe de enige toneelschrijver in dit gezelschap, vindt zich nu bijgestaan
door twee andere auteurs van toneelwerken, J. Heerman, tevens vertaler van Frans
populair proza, en Lambert Dircksz Pars, de zoon van de bekende uitgever en
schrijver D.P. Pers.28 In het repertoire van de speelperiode 1639-1640 valt op dat er
minder nieuwe stukken in première gingen dan in de voorafgaande periode, waar-
bij het totaal aan recettes ongeveer ƒ1200,– minder bedroeg. De gemiddelde op-
brengst per opvoering over 69 speeldagen in 1639-1640 bedroeg ƒ121,– tegenover
ƒ113,– over de 83 speeldagen die de vorige periode telde.29

Een nauwgezet onderzoek naar de populariteit van bepaalde stukken en de voor-
keur die de hoofden van de Schouwburg en de bezoekers toonden, ontbreekt nog.
Uit de gemiddelde hoogte van de recettes per gespeeld stuk is in ieder geval op te
maken welke stukken meer of minder in de smaak van het publiek gevallen zijn. In
de kermistijd, eind september en begin oktober, zijn deze aan de hoge kant, maar
een vergelijking tussen de gemiddelde opbrengsten per gespeeld stuk gedurende
het verdere speelseizoen geeft pas een redelijk inzicht in de mate waarin diverse to-
neelstukken werden gewaardeerd. Uit deze vergelijking blijken de oudere werken,
zoals de Spaansche Brabander van Bredero en Daraide van Starter, gemiddeld een
beter financieel resultaat te behalen dan de nieuwe spelen, zoals de Clorinde en
Dambise van Zoet. Zijn werk staat wat betreft de gemiddelde opbrengst op gelijke
hoogte met de Elektra van Vondel.30 Uit deze vergelijkingen is voor deze speelpe-
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28 Dudok van Heel 1980, p. 42. Helaas heeft de auteur verzuimd de bronnen te noemen die hij gebruikt heeft
om de personen te voorzien van hun beroep. In de opsomming van dichters in Tengnagels Aemsterdamse Linde-
bladen komen deze dichters echter ook voor: Oversteegen 1969, p. 266-268. 
29 Recetteopbrengsten zijn berekend naar Oey-de Vita 1983. Voor het speeljaar 1638-1639 is het totaal ca
ƒ9.500, over 1639-1640 ca ƒ8.300 en over 1640-1641 ruim ƒ12.000.
30 De gemiddelde opbrengst per speeldag was: Spaansche Brabander ƒ125, Daraide ƒ145, Chimon ƒ150 in de
kermistijd, Clorinde en Dambise en Elektra ƒ100.
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riode althans niet op te maken dat de lichte voorkeur voor romaneske spelen ten
koste van treurspelen de Schouwburg financieel voordeel bracht. 

In het begin van 1640 zou het college van hoofden gunstig beslissen over de op-
voering van Zoets toneelstuk en kon er gerolleerd worden. Nadat het publiek
maandenlang van oudere stukken had kunnen genieten, viel er op 14 mei 1640 weer
wat nieuws te beleven op de Schouwburg: Clorinde en Dambise, een romanesk
blij-eindend spel, waarin Zoet zelf de hoofdrol zal spelen. Gedurende een kleine
twee maanden kon men er in totaal acht keer de voorstelling bezoeken. Het nieuwe
stuk bracht echter met een gemiddelde van ƒ100,– geen hoge recette op, want het
reeds in 1639 gespeelde stuk, Chryseide en Arimant, van de nieuwe Schouwburgre-
gent J. Heerman, dat nu na Zoets spel het speelseizoen besloot, deed nog ƒ130,– per
dag. In hoeverre Zoets opvattingen over de monotopie op het toneel en de pastora-
le inkleding van dit romaneske spel debet zijn geweest aan een minder grote belang-
stelling, valt niet te zeggen.31

Hoewel Zoets Clorinde en Dambise hierboven al is besproken, verdient de op-
voering nog enige aandacht.32 Uit de boeken waarin de uitgiften van het Burger-
weeshuis te Amsterdam zijn opgetekend, is op te maken dat Zoet gedurende enige
jaren als toneelspeler op de Schouwburg heeft gewerkt. Elf maal heeft men hem
daarvoor tussen juli 1640 en oktober 1642 maximaal 50 stuivers per voorstelling
uitbetaald. Voor rolleren ontving hij zevenmaal een bedrag.33 Zijn loon blijkt in
vergelijking met dat van andere spelers niet laag. Nog beter betaald waren Pauwels
Pierson, voor ƒ3,– in de speeljaren 1640 en 1641, de toneelschrijver Jan Lemmers
met ƒ3,– tot ƒ4.50, terwijl Thomas de Keyser de kroon spande met ƒ4,– tot ƒ4.50.
Veel spelers bleven steken op ƒ0.50 of één gulden.34

In welke stukken hij verder optrad, is op een paar uitzonderingen na niet overge-
leverd. Volgens Bolte heeft Zoet nog in 1648 voor vaandrig gespeeld in de première
van Isaac de Vos’ klucht Pekelharing in de Kist.35 Volgens Oversteegens plausibele
uitleg van een opmerking van Tengnagel in zijn Amsterdamsche Lindebladen moet
Jan Zoet in zijn eigen Clorinde en Dambise een belangrijke rol gespeeld hebben.

3.3 Zoet, de Schouwburg en Tengnagels waardering

31 Hoewel er diverse, vaak niet meer te traceren factoren de mate van populariteit van een opvoering bepalen,
zoals bekendheid van acteurs en de toevoeging van een klucht, geven de onderzoekingen van Van Eemeren 1988,
gecombineerd met de opbrengsten van recettes wel enige indicatie.
32 Zie hoofdstuk 2, p. 71-85.
33 Hij zal in ieder geval betaald zijn voor activiteiten met betrekking tot zijn eigen toneelstukken, maar voor 
welke andere stukken is niet te aan te geven. In de ‘Uitgiftenboeken’ van het Burgerweeshuis bevinden zich 
de volgende uitgaven voor Jan Zoet. 1640: 18 juli voor een week spelen ƒ2,– Clorinde en Dambise (mei, juni);
idem 11x50 st.=ƒ27.10 – Clorinde en Dambise (mei, juni); 17 september rolleren ƒ7.40 – Olimpia (september); 3
december 15x50 st.=ƒ37.10 – Olimpia (oktober, november); 1641: 1 januari ƒ6,–; 16 mei ƒ8.10; 2 augustus 6x20
st.=ƒ17.10; 16 september ƒ2.16; 2 november rolleren ƒ4,– Thimoklea (november); idem rolleren ƒ4,– Thimoklea
(november); idem rolleren ƒ4,– Thimoklea (november); 1642: 10 januari 1x tot. ƒ21⁄2=ƒ2.10 – Thimoklea (decem-
ber); 14 maart rolleren ƒ7,–; 14 maart rolleren ƒ21,–; 14 maart 3xtot. 50 st.=ƒ7.10; juli 3xtot 21⁄2=ƒ7.10; oktober
rolleren/spelen ƒ17,–. 
34 Kossmann 1915, p. 98.
35 Geciteerd door Kossmann 1915, p. 98.
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Tengnagel laat de hoofdpersoon aan diens metgezellin zijn mening geven over een
stuk dat hij op de Schouwburg gezien heeft:

Zou ’t je morgen kunnen wachten 
Dat w’ eens op de Schouwburg gaen?

Zeg eens, graustertje. Je zwijmde
Datje ’t zaegt. ’t Is eenkelt min:
Schier mijns weerga. En die ’t rijmde
Speelt’ er zelf de vryer in.36

Oversteegen heeft aannemelijk gemaakt dat het lange gedicht onder de titel Am-
sterdamsche Lindebladen voor het midden van 1640 voltooid moet zijn en tevens
dat het werk pas in de eerste helft van 1641 door de druk openbaar gemaakt zou
worden.37 Het is daarom zeer waarschijnlijk dat Tengnagel inderdaad op Zoets ar-
cadisch liefdesspel, dat in mei en juni werd opgevoerd, gezinspeeld heeft. Zoet
speelde dan de rol van Dambise in zijn eigen toneelstuk. 

3.3.1 Tengnagels aanval

Tegenover de milde toon, waarmee Tengnagel Zoet aanvankelijk bejegent, staat in
een eerdere passage een fellere aanval op hem:

Maer voor allen sla niet over,
Daer mijn moeilijk oog op mikt,
Tantalus dien snoden grover,
Die ’t geheym der Goôn verklikt.
Dees darde dapper drijven,
Daer mijn Damon38 was ter steê
Dat ik meester waer van ’t schrijven,
Dat uw’ zuster schaemen deê.

Laet zijn logen waerlijk pronken;
En ontkleed zijn valsche zin.
Zet hem, als Sileen, dan droncken
Op zijn dronken Ezelin.
Die den dronkaerd dronke volgen
Kentge meê. Verbeeld hun doen.
Toon dat gy hen zyt verbolgen;
Want hun schuld verwekt mijn zoen.

’k Wistze zellef wel te maelen
Op een plaetje van papier:
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36 Oversteegen 1969, p. 249-250, vs. 927-932.
37 Oversteegen 1969, p. 23-30.
38 Volgens Oversteegen een niet te achterhalen persoon; hij suggereert J. Feytama, Cornelis Moens en Jacob
Luyt, Oversteegen 1969, p. 223, noot 302. 
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Maer, wie ’t quaed met quaed betaelen,
Die betaelen veel te dier
Met hun eigen tegenvoordeel:
Hierom word ik niet verkort,
Als ik door Dianaes oordeel,
Op uw’ pleit ontslagen word.

Dit is ’t geen ik u kan zeggen.
Koomt u ietwes anders voor
Kuntge heuschlijk wederleggen.
Eerge gaet, hoor, hoor, ai hoor!
Of z’u naer den dichter vraegde,
Zweer vry dat ik hem niet ken;
Dat zijn doen my nooit behaegde;
En dat ik onschuldig ben.39

Oversteegen heeft naar mijn overtuiging terecht geopperd dat Tengnagel in deze
cryptische strofen met Jan Zoet en zijn vrouw de spot heeft gedreven. Uit vooraf-
gaande coupletten is gebleken dat Tengnagel tegen Apollo spreekt en hem in deze
bovenstaande strofen verzoekt eens op een zekere Tantalus te letten. Deze durfde
vol te houden dat Tengnagel de auteur was van een werkje waarvoor Apollo’s zus-
ter, Diana de maangodin, zich heeft moeten schamen. Bedoeld is ongetwijfeld de
eerder verschenen en reeds behandelde Grove Roffel, ofte Quartier des Amster-
damsche Mane-schijn.40 Apollo moet deze Tantalus ontmaskeren en hem dronken
als een Bacchus op zijn ezelin door de stad laten rijden en hem bovendien laten
merken dat hij vertoornd is op hem. Als hij zich echter van zijn schuld bewust
wordt, is Tengnagel tevreden. Door Apollo’s oordeel hoopt hij dan zelf van enige
schuld te worden vrijgepleit. Tengnagel verklaart dan, dat de gewraakte dichter
voor hem een onbekende is, maar wiens bezigheden hem niet bevallen. Tot slot
vindt hij zichzelf onschuldig. Met deze woorden verdedigt Tengnagel zich duide-
lijk tegen de door Zoet in zijn Grove Roffel verborgen insinuaties. 

3.4 Machtelt Claes

In hoeverre bovenstaand fragment een deel van Zoets ‘faam’ in die periode sugge-
reert, is niet duidelijk. Het drankgebruik onder de acteurs zal groot geweest zijn en
bepaalde figuren zullen door hun buitengewoon absorptievermogen een bepaalde
naam hebben gekregen. Of Zoet ook tot hun gilde heeft behoord, is echter onbekend:
een groot deel van zijn privéleven is namelijk in het duister gehuld. Hij speelde veel-
vuldig op de Schouwburg en verdiende zij het op ongeregelde tijden met het uit-
schrijven van rollen. Over een andere bron van inkomsten is voorlopig niets bekend,
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39 Oversteegen 1969, p. 223-224, vs. 297-328.
40 Hoofdstuk 2, p. 109-115.
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evenmin valt zijn domicilie in die periode te traceren, hoewel dat gezien zijn con-
tacten en latere woonplaats op of in de buurt van de Haarlemmerdijk geweest zal zijn.

In het bovenstaande fragment wordt de vrouw die als metgezellin van Zoet
wordt gezien, gekwalificeerd als een dronken ezelin. Of deze vrouw dezelfde is als
Machtelt Claes die Zoet met pastorale poëzie in het Amsteldams Minne-beekje van
1637 het hof gemaakt heeft, is niet zeker, maar wel zeer waarschijnlijk. Zij had in
Amsterdam een zekere faam, getuige een hekeldicht dat Jan Vos – weliswaar veel
later – tegen Zoet heeft geschreven,41 waarin hij kort refereert aan het feit dat zij in
het spinhuis had gezeten. Dat deze vrouw, voor zij met Jan Zoet in aanraking
kwam, een avontuurlijk leven had geleid, onthullen enkele aan het archief ontleen-
de feiten. Haar vader, de weduwnaar Claes Jansz was schoenmaker. In 1596 trouw-
de hij met de weduwe Pietertje Symons. De dochter Machtelt moet geboren zijn in
het begin van de zeventiende eeuw, want uit de ondertrouwakte van haar eerste hu-
welijk in 1619 met de ‘kunstdrukker’ Evert Ghijsbertsz blijkt haar leeftijd 18 jaar te
zijn. Zij werd vergezeld door haar moeder Pietertje, woonachtig op de Heren-
gracht.42 Evert overleed in 1630 en in 1633 trouwt Machtelt opnieuw. De nieuwe
gegadigde, eveneens in de boekenwereld werkzaam, is de 26-jarige Jan Sickes, af-
komstig van de Emsterkaai. Op de ondertrouwakte is vermeld dat Machtelt drie
jaar weduwe is geweest en gedurende die tijd afwezig was. Opmerkingen in een la-
ter proces maken duidelijk dat zij die periode in het Spinhuis heeft doorgebracht.
In deze akte wordt aan Machtels naam nog toegevoegd ‘van Amsterdam’. Over Jan
Sickes zijn geen verdere gegevens bekend dan dat hij actief geweest zou zijn in de
windhandel om de tulp en waarschijnlijk geen onbekende van Zoet was. Deze
noemde hem namelijk in zijn rijmprent vol spot op de tulpenhandel, Dood-rolle en
groef-maal van Floortie Floraas.43

Het echtpaar woonde toen in een huis op de Haarlemmerdijk waar ‘Rust wat’
uithing. Een dergelijke uitnodiging wijst vrijwel zeker op een herberg. Dit gegeven
uit het Confessieboek wordt vergezeld van de opmerking dat Machtelt in het Spin-
huis heeft gezeten wegens hoererij.44 Machtelt blijkt tijdens dit huwelijk verder te
werken aan haar weinig florissante reputatie, want zij wordt op 18 maart 1634 ver-
bannen. Het Justitieboek vermeldt het vonnis:

Machtelt Claes van Amsterdam over haer onbehoorlijck tappen ende quade huyshoudinge
geapprehendeert sijnde is by de schepenen gebannen uyt dese stede de.. [onleesbaar, mis-
schien: banne]vandien ende een myle int ronde de tijt van twee achtereenvolgende Jaeren
op pene van soo sy haar bannissement compt t’infringeren van in’t Spinhuis geseten te
worden alwaer sy voor desen noch eens heeft geseten. Ende is voorts belast dat se hiernaer
niet meer op de haerlemmerdijck sal mogen woonen, actum den 18 maart 1634.45
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41 Hoofdstuk 7, p. 439.
42 GAA DTB, 423, 165.
43 Hoofdstuk 2, p. 53-54.
44 GAA Confessieboek 300, p. 34vo.
45 GAA Justitieboek 577 (1633-1635), 18 maart 1634.
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Na haar ballingschap is zij als Chelittema door Jan Zoet toegezongen. Dat zijn poë-
tische beeld van haar sterk afgeweken zal hebben van de werkelijke Machtelt, behoeft
geen betoog. Zij zal in Amsterdam bekend hebben gestaan als de dronken echtge-
note die in het Spinhuis heeft gezeten. De eerder genoemde spot van Jan Vos maakt
evident dat deze vrouw Zoets Machtelt is, met wie hij zeker tot in het begin van de
jaren vijftig samengeleefd heeft. Dit blijkt onder meer uit een verjaarsgedicht, waar-
mee hij haar in 1651 zal verblijden. Een ondertrouwacte is echter niet gevonden, mo-
gelijk heeft er niet eens een huwelijk plaatsgevonden, hoewel hij haar ‘mijn bemin-
de huis-vrouw’ zal noemen en Vos minder charmant ‘sijn wijf’.46 Evenzeer onduidelijk
is het, of hun samenleving verblijd is met kinderen. Is dat wel het geval geweest, dan
resten ons slechts enkele trieste getuigenissen, want van een zekere Machtelt Claes
zijn alleen drie jong gestorven kinderen bekend. Eén is in 1632 begraven op het Kar-
thuizerkerkhof, een ander in 1640 in de Nieuwe Kerk en in 1641 een derde in de Oude
Kerk.47 Omdat haar naam niet uniek was en geen echtgenoot in de begrafenisakten
vermeld werd, is Zoets vaderschap niet bewezen. 

3.5 Olimpia’s treur-spel

Op maandag 10 september, de eerste dag van het nieuwe speeljaar 1640-1641, gaat
het toneelstuk Olimpia van Jan Zoet in première.48 Dit romaneske treurspel49 be-
leeft in september driemaal, in oktober driemaal en in november nog één voorstel-
ling. De derde opvoering wordt afgesloten met de klucht Jan Tot, geschreven door
de Amsterdamse rederijker Jan Siewertsz Kolm.50 Olimpia heeft dus in totaal zeven
opvoeringen beleefd, waarmee het de Schouwburg ongeveer ƒ936,– opleverde.
Hiermee kwam het op de vijfde plaats te staan van de zeventien stukken, die in dit
speeljaar zijn opgevoerd. De recetttes waren het hoogst in de kermistijd; de combi-
natie met de klucht bleek het meest gewaardeerd: ƒ300,–, een relatief hoge op-
brengst.51 In oktober zakte de recette onder de ƒ100,–, duidelijk onder het gemid-
delde, en dat betekent uiteindelijk een slechts kortstondig succes voor dit overigens
zeer lees- en speelbare stuk. D.C. Houthaeck heeft dit spel in 1640 door Nicolaas
van Ravesteyn laten drukken en voorzien van het oude vignet van de bijenkorf met
de spreuk: ‘Door Yuer in liefde Bloiende’.

Aan Tobias van Domselaer, die van 1638 af de Schouwburg mede is gaan bestu-
ren, heeft Zoet zijn Olimpia opgedragen. Opnieuw stelt Zoet in zijn opdracht en-
kele wijzigingen in de enscenering voor.

3.5 Olimpia’s treur-spel

46 Hoofdstuk 7, p. 439.
47 GAA Begraafboeken, resp. nrs. 1147, 93; 1054, 130 en 1046, 210.
48 Olimpia’s treur-spel. Amsterdam 1640. Zie Bijlage 1B, nr. 17.
49 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 218.
50 Malle Jan Tots boertige vrijerij. Amsterdam 1633 (1ste druk?)
51 Blijkens de lijsten van Oey-de Vita 1983, p. 91.
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De lust en ledige uren hebben my gedwongen de pen inde inct te doopen, om deze droeve
en zeltzame Historie, naer de ghelegentheyt van ons Schouw-Toneel, op te proncken. Ge-
lijk ick naer mijn vermogen ghedaen heb, daer in achterlatende de onnoodige raes-kalling-
hen van enckelde perzoonen. My zelven wijsmakende, dat ghene zoo ghewightighe zaken
by der hand ghenomen werden, ofte den wercker heeft ten minsten eenighe vrunden waer
aen hy zijn geheymen openbaerd. Alzoo dat wy hier altijt een vol en verçierd Toneel heb-
ben, daermen zomtijts niet veel meerder ziet als blinde schermen; niet dat ick de oude wil
berispen, ofte anderen hun wercken zoeck te verachten, die hier in duyzendmael wyzer zijn
als ick, hebbende tot hulp de kennis van verscheyden talen, en de de vruchten van hunne
studie, daer ick mijne geboorten spraeck, nauwelicx versta, maer om dat dit, nae mijn goet-
duncken, voor de toehoorders wel zoo aenghenaem zal zijn. Vertrouwende hier door de Ou-
derlooze en afgeleefde Ouden te troosten, biddende aen uw E. myne fauten te verschoonen,
ende dit mijn kreupel-werck, te nemen in de bescherminghe van uw’ E. goetaerdigheyt, al-
zoo ick daer voor gheen bequamer hockel-plaetz heb kunnen vinden om voor de hairklo-
vers bevryt te zijn, versoeckende mijne vrypostigheyt te verschoonen, het ont-fangende voor
het uwe, met zoodanighe ghenegentheyd, als het aen uw’ E. word opghedraghen, door den

gheheelen uwen,
In Amsterdam den 8 van Oogst-maend.52 Jan Zoet.
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52 Olimpia, p. A3ro
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De eerste regels kunnen een verwijzing zijn naar een gebrek aan werk gedurende
deze zomertijd toen er in de Schouwburg geen opvoeringen plaats vonden. Waar-
schijnlijker is echter dat Zoet hier gebruik heeft gemaakt van de populaire topos
van de ledige tijd die dan maar met poëzie gevuld moet worden. Met een opvallend
vertoon aan bescheidenheid, ook te zien als een topos, presenteert hij zijn afwijken-
de denkbeelden betreffende de mise-en-scène, die volgens Smits-Veldt voor zijn
tijd opmerkelijk zijn.53 Zo worden door hem ‘Raes-kallingen van enckelde perso-
nen’ afgewezen, want monologen en een vol toneel, zoals hij dat wenst, verdragen
elkaar niet.54 Zoet is van mening, dat gewichtige zaken, die anders in monologen
aan het publiek verkondigd worden, altijd wel een gewillig oor bij vrienden gevon-
den zouden hebben. Met een dergelijke opvatting loopt hij vooruit op een van de
eisen van het Frans-classicisme.55 In Clorinde en Dambise waren de monologen
overigens nog wèl aanwezig. Het toneel dient niet alleen vol, maar ook ‘verçierd’ te
zijn; er moeten, zoals uit de toevoeging blijkt, geen ‘blinde’ schermen gebruikt
worden.56 Met een dergelijk ‘vol’ en ‘verçierd’ toneel heeft hij, naar zijn zeggen, ge-
hoopt het de ‘toehoorders’ naar de zin te maken. Zij kregen ook heel wat te zien in
zijn nieuwe stuk Olimpia, voortdurend verschillende spelers op het toneel, een
trouwplechtigheid en tot slot een vol toneel met lijken.57

Evenals dat het geval was bij zijn Clorinde en Dambise, is Zoet ook nu voorstan-
der van een grotere eenheid van tijd en plaats. Dit formuleert hij onder het ‘Cort
Begryp’ (een samenvatting van het stuk): ‘Het Treurspel begind op den voormid-
dagh ende eyndight ontrent middernacht. Het Toneel is in en ontrent het Hof tot
Taurus’. Het grootste deel van het stuk speelt zich op diverse plaatsen binnen het
paleis af, door Van Eemeren c.s. gekenschetst als het gebruik van een ‘relatieve’ een-
heid van plaats.58

Soortgelijke opvattingen als Zoet huldigt, zijn ook te vinden in de opdracht
voorafgaande aan het spel Verovering van Rodes.59 De drukker en uitgever J.J.
Schippers schreef dit spel in augustus 1640, de zes opvoeringen ervan waren te zien
voor en na Zoets Olimpia.60 Misschien zijn die opvoeringen vanwege de overeen-
komstige inrichting van het toneel zo bijeen geplaatst.

3.5 Olimpia’s treur-spel

53 Smits-Veldt 1979, p. 252.
54 Met het gebruik ‘raes-kalling’ wordt de monoloog veroordeeld als het ‘onzin praten’ enz. (WNT XII, 106).
Het bezwaar tegen het gebruik van de monoloog kan behalve op de wenselijkheid van een vol toneel, eveneens op
de onwaarschijnlijkheid ervan gegrond zijn. In het voorwoord van Isabella van S. Coster uit 1619, p. A2ro, komt
een dergelijk bezwaar ook voor: de ‘lydende persoon is onnosel, daar wort niet in gerevekalt van byzinnigen die
tegens hare schaduwen schynen te spreken’. 
55 Smits-Veldt 1979, p. 253.
56 De betekenis van ‘blind’ voor een bepaald soort toneelscherm blijft wat onduidelijk. Een scherm zonder eni-
ge afbeelding heeft waarschijnlijk niet bestaan. Mogelijk is bedoeld een scherm dat slechts een decoratieve functie
heeft gehad.
57 Cf. Smits-Veldt 1979, p. 253.
58 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 170.
59 Smits-Veldt 1979, p. 253.
60 Oey-de Vita 1983, p. 91. 
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Een opmerkelijk verschil met de opdracht in Zoets Clorinde en Dambise is de af-
wezigheid van gedachten over de structuur van het toneelstuk. Hij heeft mogelijk
ingezien dat de daarin aangeprezen (en mogelijk in praktijk gebrachte) nieuwe
structurering geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van het ver-
maak en het vermeerderen van lering. De structuur van Olimpia is daarom eenvou-
diger dan die van Clorinde en Dambise: vijf bedrijven die elk onderverdeeld zijn in
drie of vier uitkomsten. 

3.5.1 De inhoud

Olimpia, een begerenswaardige prinses, bevindt zich in het paleis van haar vader,
de ‘Sophy’ van Perzië61 Zij heeft juist Cloridon, een aanbidder voor zich horen zin-
gen. Zijn kansen haar door een mooi lied te veroveren, zijn echter gering, daar an-
dere aanbidders met voor de prinses belangrijker talenten de zaal betreden. Alidor,
een Griekse prins, steekt voor Olimpia een lange redevoering af, waarin hij vooral
eigen kracht, vechtlust en onverschrokkenheid roemt. Deze eigenschappen kunnen
vooral de ‘Sophy’ van dienst zijn en daarom ziet hij voor zichzelf een glorieuze toe-
komst. Maar hij zal binnenkort sterven, indien Olimpia zijn liefde voor haar af-
wijst. Hij zal de Turk temmen,

Maer zooge niet wilt hooren
Zoo is het gansche Rijk met Alidor verlooren.
Dies bid ick buyg uw wil nae ’t redelick verzoeck
Van dees verwonnen Prins. Laed toch op u gheen vloeck
Van ’t ghemeene volck. Ick zal de Turckze manen
Doen zwijmen voor de zon en glanz der Parzijanen;
Wanneer ’t Mevrouw belieft.62

Deze vorm van chantage maakt het er voor Olimpia niet eenvoudiger op uit vier
minnaars de juiste te kiezen. Let zij alleen op uiterlijke schoonheid, dan moet
Leandre, een ‘Parziaenze’ prins, gekozen worden, het zingen van Cloridon brengt
haar in vervoering, maar de zoete woorden van Melante, de zoon van de koning van
Kreta en een groot redenaar, overmeesteren haar zinnen geheel. Zij moet in korte
tijd tot haar keuze zijn gekomen, want Alidor krijgt te horen dat zijn moed grote
waardering verdient, maar dat hij zijn hartstochten voor haar dient te beteugelen.
Ook de zanger Cloridon zal zich slechts in haar gunst mogen verheugen en de
schone Leandre heeft evenmin veel liefde van Olimpia te verwachten. Melante blijft
dus over. Hij houdt een redevoering, waarin de talenten der andere prinsen gebaga-
telliseerd worden. Schoonheid is vergankelijk als bloemen, fraaie zang kan tijdelijk
betoveren, maar een ‘sweering in de keel doet stracx de stem vergaen’. Van zijn mis-
prijzingen gaat die van het krijgsbedrijf het verst:
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61 Vroeger veel gebruikte naam voor de koning der Perzen. Zie Van Hoogstraten 1732, p. 75.
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Maer als het licht gheval zijn droeve buyen toond
Soo smelt hun roem en eer tot laster en tot schanden,
Hun rijckdom die vergaet, men moet in vreemde landen
Dickwils in ballinghschap in kommer en in noot
Gaen dolen, daer men dan met tranen om de doot
Wel hondertmalen wenscht. De grootste oorloghs-Helden
Zijn kinderen van ’t gheval: Men vintze niet, of zelden
Die zoo gheluckich zijn dat hen ’t beloop in ’t graf
Met Lauwer-kroonen draeght, wat hen de voorspoet gaf
Dat zal de teghenspoed ghemeenelick berooven.63

Deze geringschatting en kleinering van roem en heldenmoed doen bij Alidor het
bloed koken. Hij verzekert de aanwezigen, dat men zeer binnenkort zijn wraak zal
voelen. Olimpia is daarentegen aangenaam getroffen door Melantes woorden en zij
vraagt hem haar naar haar zaal te begeleiden. 

In de ‘Tweede Uytkomst’ blijkt een vergadering aan de gang te zijn tussen de So-
phy Aldebas en zijn raden over de bedreiging van zijn rijk door de legers van Soli-
man, zijn Turkse tegenstander. Diverse verdedigingsstrategieën worden bedacht
om Aldebas’ rijk, dat zich tot Marokko lijkt uit te strekken, tegen Turkse aanvallen
te beschermen. Ondertussen dringt de tijd en om tot een besluit te komen, worden
de raden de ‘Galery’ opgestuurd om te overleggen. 

Het tweede bedrijf opent met een woedende Alidor: hem is niet slechts smaad
aangedaan, ook Olimpia is voor hem verloren. Melantes tong heeft meer gedaan
dan de ‘stoutigheyd’ van soldaten. Per brief wordt Melante uitgedaagd zich op een
mannelijke wijze te verdedigen. Alidors vrienden proberen de krijgsheld tot bed-
aren te brengen, maar zijn woede stijgt alleen maar. Alles waar hij in zijn leven naar
streefde, zoals een hoge staat en grote rijkdom, heeft hij bereikt, alleen een vrouw
zorgt voor problemen. Er moet in deze zaken ook niet gesproken worden, maar ge-
vochten:

Dit is het oud’ gebruyck, daer moet een Prins op sien,
Maer van een radde tongh kan hem gheen eer gheschiên.
Hier blijft mijn wil op staen, dit sal ick waerheyd maecken
Dat Ridderlick bedrijf ons doet tot grootsheyt raecken.
De mannen voeght gheen snap, dit ’s vrouwen tijt verdrijf,
Maer Princen past het stael en wapen aen het lijf:
Want woorden zijn maer wind en men moet hier handen reppen.
Hier segh ick moet een Prins sijn hooghste lust in scheppen.64

Met deze gespierde taal hoopt hij Olimpia weer te winnen, ‘ick vryze met de deg-
hen’. Dan begeleidt men Alidor naar ‘Talots laen’, waar het duel zal plaatsvinden.
Melante ontrafelt uitvoerig Alidors motieven en overweegt zijn beweegredenen om
de uitdaging, waarin hij duidelijk de mindere is, toch aan te nemen. Zijn sombere
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analyse van het menselijke leven waarin kennelijk geen plaats is voor de overduide-
lijke blijken van liefde voor hem van Olimpia, leidt tot begrip voor Alidors uitbars-
tingen, want

Hier heb ick op ghelet en naerstigh waer ghenomen
Wat ’s menschen leven is, wat is ons gaen en komen?
Ons komen is verdriet: want stracx in onz’ gheboort’
Is kermen onze groet en ’t eerste dat men hoord.
De kintsheyt heeft hun quel, de Mannelijcke jaren
Vol moeyten, zorghen, angst, hartzeeren en bezwaren.
De gryzen ouderdom is overlaen met vrught,
Zieck, zeer, stijf, lam, doof, blind, vol klaghen, vol ghezught,
En anders heeft ze niet, vol doornen zijn de weghen
Van ’t eerste tot op ’t lest, wy zijn als vast gereghen
Aen alderley verdriet, en ’t eynde is de doot.65

Verdere bespiegelingen van hem gaan over de zee, die de mensen rustig maakt wan-
neer zij glad is, maar zodra de golven opgezwiept worden door de wind, raken de
gemoederen ontsteld. Zelfs een geringe wind kan de mens al dol maken. Met veel
moeite proberen Cloridon en Leandre Melante te overtuigen van Alidors over-
macht. Deze volhardt in zijn standpunt, want het duel is naar zijn overtuiging een
erezaak, waaraan hij zich niet mag onttrekken. 

Ondertussen vergadert de Sophy weer met zijn raden, want uit de vele sombere
berichten blijkt, dat Solimon een Perzische stad heeft uitgemoord. Met bespiegelin-
gen over geluk en ongeluk, de hoge vlucht die Melantes leven genomen heeft en
sombere voorspellingen over de uitkomst van het ongelijke duel opent Cloridon
het derde bedrijf. Het gelijk blijkt aan zijn kant, want Melante heeft het onderspit
gedolven en is dood. Cloridon en Leandre, die de opgekomen Alidor van eerloos
handelen beschuldigen, worden eveneens door zijn kling omgebracht. De Griekse
prins, tevreden over deze afloop, ziet zijn ster weer rijzen en denkt Olimpia alsnog
voor zich te kunnen winnen na een tijd van afwezigheid. 

Olimpia uit haar woede over de dood van Melante tegen haar ‘Staet-Juffren’. In
beeldende taal zoals eerder Melante gebruikte, klaagt zij over het wrede noodlot,
dat zonder aanzien des persoons slachoffers maakt. Waarom laten de Goden toe,
dat de besten vaak het eerst getroffen worden? Zij zou Alidor, de onmenselijk wre-
de tijger, die slechts van moord leeft, op de gruwelijkste wijze uiteen willen scheu-
ren als een vrolijk tijdverdrijf. Sinds Melantes goddelijke woorden haar overwon-
nen hebben, acht zij zich voor eeuwig aan hem verbonden. Haar trouw kan hem
echter voor dit leven niet herwinnen. Zich een ‘pook’ door het hart drukken is de
enige oplossing. Maar haar staatjuffer Zophie vindt dat Olimpia haar kwelling niet
moet vergroten door dit soort ijselijke denkbeelden. Die zullen haar alleen maar
verteren. Het is veel beter andermans dan eigen leven drastisch te bekorten en dat
eerste eist nu alle aandacht op. 
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Ondertussen is Nothus, een van de raden van de Sophy, bij Alidor aangekomen.
Deze laaste geeft een verklaring van zijn houding en zijn betrokkenheid bij de dood
van de drie prinsen. Hij stelt dat zijn eigen nut voor het Perzisch rijk zeer groot is
en dat hij zich toch mag wreken als een vreemdeling hem lastert. Zijn tegenstanders
zijn bovendien op een heldhaftige en dus eervolle wijze gestorven. Als de Sophy
zijn handelwijze laakt, moet hij hem maar straffen. Maar integendeel: zijn handel-
wijze wordt geprezen, hij ontvangt een ring als tastbaar bewijs daarvan en hem
wordt verzocht op het hof te komen. 

In een volgende scène zijn vrienden van Alidor bij Olimpia en haar juffers. Zij
pogen haar in te doen zien dat Alidors handelen ridderlijk was, maar de woede van
Olimpia wordt alleen maar heviger. Grote ontzetting bevangt haar als zij het be-
richt verneemt, dat haar vader Alidor begroet heeft. Zij kan dat niet anders zien dan
als een gevolg van een verblind verstand. 

Aldebas opent het vierde bedrijf met een ‘Guldene Annotatie’over de in armoe en
droefheid gevallen Croesus, door Solon destijds gewaarschuwd.66 Dit voorbeeld wijst
op Aldebas’ eigen situatie en laat tevens de instabiliteit van een hoge staat zien, ze-
ker nu Soliman het Perzisch rijk bedreigt. Maar er gloort nog hoop, want Alidor kan
zijn rijk tegen de Turken verdedigen, diens roem zal Soliman zeker doen verbleken.
Dan betreedt de met zwart floers omhangen Olimpia de zaal en eist van Aldebas dat
hij Alidor op gerechtelijke gronden straft. Deze weigert echter omwille van ’s lands
veiligheid. Na het vertrek van de vrouwen verschijnt Alidor, die als beloning voor
zijn inzet voor Perzië Olimpia tot vrouw eist. De Sophy gaat hier na enige aarzeling
op in en stuurt dienaren om Olimpia en haar gezellinnen te ontbieden. 

Zeno wijst Altimon, eveneens een vriend van Alidor, erop, dat een vriendelijke
morgen op een droevige avond wijst. Het is onbegrijpelijk dat de Sophy zijn doch-
ter aan Alidor schenkt, haar haat is immers grenzeloos. Omdat vrouwenhaat niet
licht vergaat, zal een huwelijk Alidors ondergang betekenen. Een driftig pratende
Olimpia verschijnt vergezeld van haar juffers. Zij zet uiteen dat als haar vader het
kwaad voor goeddoen aanziet, het heilig recht met voeten wordt getreden en dit
land dan zeker zal vergaan. Volgens haar zal Alidor zich uiteindelijk vergrijpen aan
de vorst zelf en haar als zijn boel gebruiken. Brizette, een der juffers, probeert haar
woede te temperen met de zekerheid van het spreekwoord, dat het kwaad zijn
meester loont. Aldebas laat naar zijn dochter vragen en zij gaat met haar juffers af.
Dan komt Alidor met gevolg op. Hij vindt zich op het toppunt van zijn geluk. Op-
nieuw wordt met veel maritieme beeldspraak zijn eigen levensloop aan de toehoor-
ders verhaald. Zijn vrienden zien voor hem niet minder dan de Perzische troon in
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66 De Guldene Annotatien is de titel van een zeer populaire bundel met een verzameling van allerhande daden,
deugden van beroemde mannene waaruit lering getrokken kan worden, verzameld door Franciscus Heerman. In
dit leerrijke verhaaltje vraagt Croesus aan Solon of er iemand in de wereld gelukkiger is dan hij. Solons antwoord,
dat dit pas bij het einde van het leven gezegd kon worden, wordt door Croesus verworpen, totdat hij, door Cyrus
overwonnen, naar de brandstapel verwezen werd. Hij jammerde ‘O Solon! Solon’, en werd door Cyrus daarover
gehoord. Deze vreesde dat hem hetzelfde zou geschieden en liet Croesus vrij (Heerman 1642, p. 153).
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het verschiet. Daarop betreden gezellen van Melante de zaal om diens dood te wre-
ken. Met veel moeite wordt door de aanwezigen een bloedbad voorkomen. 

Het vijfde bedrijf begint met Aldebas’ verontschuldiging, dat ook in de Oudheid
dierbaars werd geofferd tot redding van het land. Dit oude gebruik dient zijn han-
delwijze, zijn dochter aan Alidor te schenken, te legitimeren. Dan komt Olimpia
met haar juffers om te vernemen wat het bevel van haar vader is. Met ontzetting
hoort zij zijn beslissing en wil dan liever op allerlei andere wijzen sterven dan zijn
bevel te volgen: deze tiran huwen. Na veel moeite slagen anderen er schijnbaar in
haar te overtuigen van de onontkoombaarheid van dit huwelijk. Tenslotte geeft zij
toe en gaat met haar juffers naar binnen. Aldebas meldt de opgekomen Alidor de
instemming van zijn dochter, hetgeen bij sommigen toch verbazing opwekt. 

Uitzinnig beklaagt Olimpia zich en verzoekt de Goden met haar ondergang het
paleis te laten instorten. Weer bij zinnen gekomen legt zij een van haar juffers, Bri-
zette, uit hoe zij zich gaat wreken: de huwelijksdrank zal vermengd worden met
vergif. Deze laatste daad van haar zal niet alleen de ondergang van Alidor beteke-
nen, maar tevens haar eigen dood. 

De derde en laatste uitkomst geeft de toeschouwers een vol toneel te zien. Alde-
bas spreekt zijn vreugde uit zijn woord te hebben kunnen houden, deugd met
deugd te belonen. Alidor belooft hem op zijn beurt de ondergang van de Turken te
bewerkstelligen. Dan verschijnt Olimpia. Zij toont een en al onderdanigheid, waar-
over Alidor zich zo verbaast, dat hij niet weet hoe de Goden in zijn vreugde te zul-
len offeren. Een priester met een altaar komt naar voren en tempelzangers heffen
een lied aan op de bekende wijs ‘Amarilli my a belle’ over het verdrijven van Soli-
man en de vreugde van de Perzen daarover. De priester stort vervolgens water en
melk over de handen van Aldior en Olimpia, dat opgevangen wordt in een kelk op
het altaar. Daaruit drinken beiden. Dan zijgt Olimpia kalm neer, opgevangen door
haar juffers.67 Zij weet nog te zeggen dat ze op deze manier haar zin heeft gekregen.
Zij ziet Alidor eveneens zwak worden en met het uitspreken van haar tevredenheid
daarover sterft zij.

Alidor verklaart dit tot een vreselijk verraad, hij wil nog een kling door zijn borst
drukken, maar sterft eveneens. Aldebas ziet dat het met hemzelf en zijn rijk is ge-
daan en wil eveneens sterven. Hij schijnt geheel beroofd van zijn zinnen, valt flauw
en lijkt eveneens te sterven, hoewel nog iemand zijn pols voelt jagen. Een der aan-
wezigen stelt voor hem met de doden naar binnen te dragen. Hiermede eindigt het
treurspel Olimpia. 

Dit werk van Zoet bevat zeker spanning en zowel lezer als toeschouwer zullen de
hartstochten waaraan de diverse personen door lotswisselingen onderhevig zijn,
zonder twijfel meegevoeld hebben. Regelmatig bevinden er zich verschillende,
soms heftig betogende spelers op het toneel. De meeste handelingen lijken zich in
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een bepaalde zaal aan het Hof van Taurus af te spelen, een enkele scène kan ook in
een andere zaal of zelfs buiten het paleis gesitueerd worden. Zo heeft Alidor om te
duelleren met Melante in de eerste uitkomst van het Derde Bedrijf bij Gajus’ ko-
kerbomen afgesproken. Vervolgens ontmoeten zijn kameraden hem in de derde
uitkomst om de afloop ervan te horen. Omdat de reacties van de Sophy op de
doodslag aan Alidor onbekend zijn, zal deze ontmoeting buiten het Hof van Tau-
rus plaats gevonden hebben. Ook de tweede uitkomst van het Vierde Bedrijf kan
zich in de buitenlucht afspelen. Er wordt gesproken over een aangenaam gekleurde
ochtend en een fraaie zonsopgang en tegen het midden van de scène wordt men de
stoet van prinses Olimpia gewaar. 

Hoewel dus de echte monologen ontbreken, zijn verschillende redevoeringen in
het stuk daarmee wel te vergelijken. Deze zijn vaak breedvoerig en rijk voorzien
van metaforen. Heel wat lering valt uit hun betogen op te maken. Alvorens daar op
in te gaan vraagt Zoets bron voor dit toneelstuk aandacht.

3.5.2 Kracht der Liefde

De bron voor dit stuk vinden we in het door de uitgever J.J. Schipper, uit het Frans
vertaalde bundeltje novellen De Kracht der Liefde.68 Gezien de datering van dit
treurspel (1640) en het boekje (1641) heeft Zoet vóór de publicatie van het laatste
inzage in het manuscript of de gedrukte vellen gehad. Het bescheiden bundeltje is
opgedragen aan de ‘Amstelse Lucretia’, een onbekende Amsterdamse schone of de
in die tijd beroemde aanduiding voor de vleesgeworden kuisheid.69 Begonnen
wordt met een uitleg over de invloed van de liefde op de vrouwen, wier namen op
de titelpagina zijn vermeld: Olimpia, Silvia, Melinde en Argenis.

Deze vrouwen zijn volmaakt en worden aanbeden door zelfs de ‘allervryste’ zie-
len’. Iedere dame heeft specifieke kwaliteiten en Olimpia bezit een volmaakte
schoonheid. Met haar ‘Historie’ wordt het boekje geopend. Zij bracht door haar
onovertroffen schoonheid mannen tot dienstbaarheid en prinsen voelden zich bij
haar onvolmaakt. Slechts vier onder hen durfden naar haar hand te dingen: Lean-
der, een onberispelijk schone jongeling, Alidor, de rijke Griekse prins, wiens eer
vooral in tijden van oorlog geldt, de volmaakte zanger en danser Cloridon en tot
slot Melante, Kretensisch prins en groot redenaar. Wanneer een van hen de hand
van Olimpia niet wist te krijgen, zou hij sterven. Ieder van de prinsen poogt dan op
zijn wijze haar in te palmen. De zoete verleiding van Leander was voor haar uiterst
moeilijk te weerstaan, Alidors langere aanwezigheid in het paleis en zijn voortdu-
rend gepraat over oorlog heeft haar nooit oprecht ontroerd. Voor Cloridons stem
had zij weliswaar grote waardering, maar alleen Melante wist haar hart te treffen
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69 Zij wordt vereerd in het gelijknamige gedicht van D.P. Pers uit 1624.
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met zijn fraaie weloverwogen zinnen en een helder oordeel. De vier prinsen wor-
den voor Olimpia tot symbolen: de ogen zijn de schoonheid van Leander, de oren
de stem van Cloridon, de zinnelijkheid Alidors rijkdom en de geest Melante. Vol-
gens Olimpia bezit Melante de gave van het vernuft en de goddelijkheid ervan
wordt door zijn rede bewezen. Zij is voor hem een geheime liefde gaan koesteren.
Melante merkt dat wel, maar voorvoelt ook een grote droefenis.

Op een zekere dag tijgen de vier minnaars naar Olimpia, waar zij hun gaven ten-
toonspreiden. Melante overtreft de vrijers met een zeer goede ‘streek van spreken’
Hij houdt een uitvoerig betoog over de schoonheid der dingen en hun broosheid.
De ware schoonheid is goddelijk en daarom onsterfelijk, de andere heeft slechts de
levensduur van een bloem. Hetzelfde geldt voor rijkdom, zij baart meer zorgen dan
rozen. Strijdbaarheid is een verwerpelijke zaak en het is merkwaardig dat zij aan het
einde van de loop gekroond wordt en dat men ‘na datze op ’er tronen al verheven
was, haer noch dikwils ziet bestellen in een graf, dat de schande bereyd’. De gave
van de stem wordt klein geacht als zij geen edele drager heeft, want zij dient slechts
tot hulp bij bedelen en verzwindt in korte tijd.

De redevoering heeft grote indruk achtergelaten, maar de door Melantes woor-
den getergde Alidor daagt hem per brief uit voor een duel op het zwaard. Melante
neemt dat aan en vindt daarbij de dood. Als Leander en Cloridon Alidor uitdagen,
worden ook zij gedood. De overwinnaar heeft zich van zijn mededingers ontdaan
en trekt zich omwille van de rouw enkele dagen terug. Uitvoerig wordt Olimpia’s
droefheid beschreven. Acht dagen later komt Alidor in het paleis Olimpia begroe-
ten om zich uitvoerig te verontschuldigen over zijn daden. Daarop reageert zij
slechts met vele zuchten. De Sophy had hem reeds zijn daden vergeven en nu blijkt
hij hem voor een grote veldtocht nodig te hebben. Alidor eist daarvoor Olimpia
voor zich op en een huwelijk met haar binnen 24 uur. De Sophy staat dit toe, waar-
op hij de grote veldheer knielend omhelst, maar het huwelijksbed zou zijn graf
worden, zo wordt aangekondigd. De Sophy weet Olimpia tot een huwelijk te
dwingen, maar zij besluit zich met ‘wanhoop te wapenen’. Tijdens het feest drinkt
zij een kop drank waarin vergif gedaan is half leeg, reikt Alidor de andere helft en
beiden worden al snel door de dood geveld. De ontstelde Sophy laat, nadat hij de
waarheid heeft begrepen, Olimpia in het graf van Melante bijzetten, waaromheen
de drie andere vrijers hun eigen tombe krijgen. Hiermee eindigt deze novelle en be-
gint de volgende over de ‘Kuyssche Silvia’. 

Vergelijking tussen Zoets Olimpia en deze novelle laat uiteraard een keur van
verschillen en overeenkomsten zien. De aard van het treurspel vraagt om een ande-
re benadering en reeds de structuur ervan toont deze. Het drama volgt de novelle
pas vanaf pagina 23, want daarvoor was het verhaal waarschijnlijk te descriptief om
te gebruiken. Om handelingen beter te motiveren en de spanning te vergroten, zijn
er gebeurtenissen toegevoegd en situaties gewijzigd. De op- en ondergang der lief-
de en bijbehorende ontwikkelingen vormen niet meer de enige lijn in het spel, ook
de door Zoet ingevoegde Turkse dreiging en de door Alidors dood veroorzaakte
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ondergang van Aldebas werken mee naar een algemene climax. Het zal voor de toe-
schouwers duidelijk geweest zijn, dat zonder Alidors ingrijpen de toekomst van
het rijk en de hoge staat van de Sophy aan het wankelen zullen worden gebracht.
Deze krijgsheer heeft van Zoet een belangrijke machtspositie gekregen, die hij hem
zoveel mogelijk wil laten benutten. Onderdanig was Alidor in de novelle, waar hij
de Sophy knielend omhelsde, maar deze houding heeft Zoet geschrapt. 

Zijn dood, hoezeer ook gewenst, kwam toch op een uiterst ongelukkig tijdstip
voor de staat, maar maakte wel duidelijk hoe groot en verschrikkelijk, maar vooral
hoe dodelijk de kracht der liefde kan zijn. Daarnaast wijst Zoet op het wankele van
het geluk en hoe vergankelijk macht en rijkdom zijn. Hiermee voegt hij een dimen-
sie toe, die aan zijn bron nauwelijks ontleend kan zijn. Ook diepzinnige gedachten
over leven en dood, die vooral door Melante worden geventileerd, komen groten-
deels uit Zoets koker. Deze persoonlijke overwegingen zorgen voor meer variatie
en diepgang dan de droevige liefdeshistorie bevatte. 

Die diepgang is vooral in Melantes redevoeringen aanwezig. Daarin schetst hij de
wisselvalligheden, lotswisselingen en het naderend onheil. Schoonheid, moed, en
trots worden als tijdelijke fenomenen afgedaan en voor velen is dan ook de kans op
een fortuinlijke toekomst gering. Melantes pessimistische visie heeft al in een vroeg
stadium een voorspellende functie. In korte tijd kan de mens veranderen, van rustig
tot druk, van vrolijk naar kwaad, van moedig naar laf en van medelijdend naar
moordzuchtig. 

Zoo langh als ’t naer zijn zin en naer zijn wil mach gaen,
Zoo houwt hy hem gherust en kreunt zich nieuwers aen,
Dan is men stil en goet, dan is men wel te vreden
Om dat men stap voor stap al hoogher schijnt te treden,
Maer mist hen dit gheluck zoo word het hooft ontstelt,
Men vloeckt, men tiert, men raest, men lastert en men scheld
Op Menschen en op Goôn, dat wie het hoort moet yzen,
De zinnen zijn als woest, de slappe hairen rijzen
Als borstels over eynd. De ooghen zijn als vuur,
Men brult gehelijck een Leeuw, men zweert by hoogh en duur
Dees spijt, ghelijck men ’t noemt, met Menschen bloet te stillen,
Al zouw men naderhandt hem om de misdaet villen.70

De mens is echter ook broos en wordt van wieg tot graf geplaagd door allerhande
kwalen, zoals uit eerder geciteerde passages bleek. Deze denkbeelden zijn evenmin
aan De Kracht der Liefde ontleend, maar te vinden in populaire medische litera-
tuur.71 Voor deze broze, door veel verdriet gekwelde mens, blijft, hoezeer hij tij-
dens zijn leven zwoegt, na de dood slechts een weinig aarde over. Met deze overwe-
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70 Olimpia, p. C3ro.
71 Het Medeccyn-boeck van C. Wirtsung, vertaald door C. Battus, opent met een hoofdstuk over ‘de ellenden
ende ghebrekelijckheden der menschelijcker Natuere’ (geciteerd uit de zesde druk, ca. 1620). Ook het bekende
werk van Plinius 1657, p. 53 e.v., bevat een paragraaf over de beklagenswaardige gebrekkigheid van de mens.
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gingen, dat de mens broos en vaak ziek is, emotioneel snel verhit en sterk afhanke-
lijk van vele lotswisselingen, geeft Melante zijn visie op de mens, een pessimistische
calvinistische antropologie. 

Nog een lering is uit de tragedie te trekken. Dat Melante, de redenaar en verte-
genwoordiger der retorica, het hart van Olimpia wist te winnen, was al uit De
Kracht der Liefde bekend. Die overwinning heeft Zoet extra reliëf gegeven.72 Mis-
schien had hij al eerder een vergelijkbare dichter geschetst in zijn verloren gegane
Tragoedie van den Onluckighen Gnemon.73 De woorden van de dichter zijn in hel-
derheid en schoonheid sterker dan de kracht van het zwaard. Alidor erkent dat wel-
iswaar, maar hem rest dan slechts Olimpia te ‘vrijen’ met het zwaard. Hij verkon-
digt hierbij de opvatting, dat gepraat vrouwenwerk is en gebruik van geweld
prinselijk. Maar juist door vrouwenlist zal deze geweldenaar ten onder gaan.

Dit stuk moet blijkens de zeven opvoeringen een redelijke populariteit gekend
hebben. Of deze ook afhing van een der hoofdrolspelers is niet meer na te gaan,
maar hij ontving per opvoering het niet geringe bedrag van 50 stuivers.74

3.6 Gerard Breunies

Weinig tijdgenoten hebben de eer gehad openlijk door Zoet te worden bezongen,
toegesproken of vermaand. Velen zullen de voor hen bedoelde spot en soms ruwe
scherts slechts uit de bedekte termen van zijn hekeldichten hebben kunnen halen.
Voor zijn vrienden, onder wie in deze periode de drukker en uitgever J.J. Schipper
en de uitgever J. Hartgers te tellen waren, heeft Zoet voor zover bekend nooit een
gedicht geschreven. Om die reden is het niet goed mogelijk het netwerk bloot te
leggen dat Zoets contacten weergeeft. Dat er zich onder zijn relaties zowel dichters
als graveurs hebben bevonden, kan uit de al eerder aangestipte samenwerking die
onder meer voor de realisatie van rijmprenten nodig was, opgemaakt worden. Wel-
ke kunstenaars hij verder onder zijn vrienden of kennissen telde is onbekend. Een
enkel uit de DW bekend gedicht onthult ons echter een dergelijk schakeltje in Zoets
netwerk en laat tevens zien van welke gebeurtenissen en feiten hij op de hoogte
was. In het volgende gedicht wordt een zekere schilder toegesproken, die een goede
vriend van Zoet geweest moet zijn: 

Zeedelessen, aan GERARD BREUNIES,
Op zijn voorgenoomen Raize naar Roomen

Indien een Jongelingk, op Konst en Weetenschappen,
Zijn zinnen zetten wil, zoo moet hy, van den haart,
En van zijn Vaaders dis, tot over d’Alfen [sic] stappen,
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72 Cf. Witstein 1968, 32-42, over de verwante thematiek bij Cats.
73 Hoofdstuk 2, p. 36.
74 Zie hiervoor, p. 131.
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En zien eens, wat de Poo, en vrugtb’re Tyber baart.
Hy moet, om zijnen geest, te deeg te doen ontluikken,
Met honderd oogen zien; en hooren, t’aller stond,
Met zoo veel ooren, en met zoo veel neuzen ruikken.
En hebben, waar hy koomt, altyd maar eene mond,
Daar by een halve tong. En aan de Wijngaarts-rankken,
Zeer traag zijn handen slaan; want Bachus dient hem niet.
Wanneer hy Venus hoort van minnekoortzen jankken,
Dan moet hy zeggen: Weg aanlokkelik verdriet;
Uw roozekoonen zijn, met helsch vergif, bestreekken,
En in uw boezem schuilt een gruuwelik Zerpent.
Wie, aan uw lippen roerd, die word’er van gesteekken,
En gaat, door duizend doôn, naar zijn rampzaalig end.
In dit beknoopt ontwarp, van Rais- en Zeede-wetten,
Had Breunies zig lang gespiegeld; En besloot
Daar naar zijn Roomsze togt, met yver, voort te zetten
Terwijl hem Beeverwaart, in zijn gezelschap, nood,
Om dies te vailiger, en onder zijne vlerkken,
De wond’ren van de Zaine, en de Loir, te zien;
Hofaardig op de praal van Bruggen, Toorens, Kerkken,
En wat de weereld ooit de Maalkonst aan kwam biên.
Dus kreeg Apelles knaap, twee vleugels aan zijn hielen,
En nam het affschaid van Sant Walburgts oud gestigt [Zutphen],
Van Ouders, en geslagt; en zoo veel lieve zielen,
Als hem nu naa zien, met de traanen in ’t gezigt.
Wat zal ik u, mijn Vriend, tot een gelaide, geeven,
Wat anders, dan het geen ik zelf, van God, begeer,
Dat gy, door uw Penzeel, en Verwen, word verheeven,
Als gy van Roomen gaat, tot aan Stokades eer.
Ga kus de Kunstgoddin. Mijn wenschen u gelaiden.
De blijde weederkomst verzoet het bitter schaiden.75

In hoeverre deze Gerard Breunies toen enige faam had, is onbekend; in geen van de
handboeken wordt een schilder onder die naam aangetroffen. Deze Gerard heeft
plannen opgevat zich naar Rome te begeven om daar, mogelijk in het daar aanwezi-
ge Hollandse gezelschap der ‘bentveughels’, zich aan de schilderkunst te wijden.
Waarschijnlijk is hij daar nooit gearriveerd, want Hoogewerff telt onder deze groep
kunstenaars geen Breunies.76

Gerards motieven om te gaan reizen, waren Zoet bekend: zich bekwamen in
kunst en wetenschappen. Een dergelijk reisdoel is in de renaissance vooral voor de
jonge regenten die zich willen voorbereiden op een hoge positie in de Nederlanden,
een voorwaarde.77 Naast deze verheven humanistische reistopos houdt Zoet Breu-
nies een aantal praktische zaken voor, die hij uit de voorhanden zijnde reisbeschrij-
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75 DW, p. 243
76 Zie Hoogewerff 1952.
77 Frank-van Westrienen 1983, p. 1-5.
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vers heeft kunnen peuren.78 Volgens hem zijn dan de belangrijkste reisadviezen: de
zintuigen goed gebruiken, niet te veel spreken, weinig drinken en zich zeker niet
met vrouwen inlaten. 

In het tweede deel van het gedicht geeft Zoet een verslag van de reis die Gerard
gaat maken. Hij zal zich voegen onder de hoede van ‘Beverwaart’. Met deze naam is
ongetwijfeld Lodewijk van Nassau, heer van Beverweerd bedoeld, een bastaard van
prins Maurits en Margaretha van Mechelen. Eind 1640 wordt hij door Frederik
Hendrik naar Lodewijk XIII gestuurd om hem over het komend huwelijk tussen
Willem II en Mary Stuart in te lichten.79 Wie er in zijn gezelschap meereisden, is ons
niet overgeleverd, maar uit dit gedicht kan opgemaakt worden dat Gerard Breunies
een der gelukkigen was. Nadat hij in Frankrijk genoten zal hebben van wat de Seine
en de Loire hem te bieden hadden, vervolgt hij zijn reis naar Rome. Hij zal daar niet
lang vertoeven, want zijn volgende reisdoel lijkt opnieuw in Frankrijk te liggen.
Zoet spreekt daarop de hoop uit dat Bruinies eenzelfde reputatie zal verwerven als
de Hollandse schilder, Nicolaas van Helt Stocade, die in 1639 hofschilder is gewor-
den van Lodewijk XIII.80 Waarschijnlijk is het zover niet gekomen, want zijn naam
wordt nergens vermeld. Zoet heeft in ieder geval deze schilder uit Zutphen (Sant
Walburgh) gekend en hem enige algemeen bekende adviezen ter overweging op
zijn grote en zware reis meegegeven. 

3.7 Hekeldichters opgepakt: het eerste proces tegen Jan Zoet

De inhoud van het spreekwoord ‘’T is seker, als een aep wil klimmen in den spriet,
Dan isset datmen eerst sijn naeckte billen siet’ is in 1639 en 1640 ongetwijfeld de te-
neur geweest van een aantal spotdichten op leden van de achtbare Amsterdamse vroed-
schap en regenten van de Schouwburg.81 Om een eind te maken aan de kritiek wer-
den verschillende dichters, boekdrukkers en uitgevers in december 1640 door justitie
aan een verhoor onderworpen. Het proces liep van de zesde december tot en met de
23ste januari 1641. De procesakten zijn door Prins gepubliceerd en van een uitvoerig
commentaar voorzien.82 Zij werpen onder meer een helder licht op de wijze waarop
boekjes en losse gedichten met veelal dubbelzinnige teksten werden verspreid. Uit
de akten is tevens te lezen hoe drukkers en uitgevers voor de schout de onwetende
speelden. Dankzij het schimpdicht Sint Nikolaes milde gaven, aen d’Amstelse Ionck-
heyt. Ofte het laetste Quartier der Amsterdamsche Mane-schijn kon het toenmalige
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78 Adviezen voor reizigers in den vreemde kon men vinden in verschillende reisboekjes die toen circuleerden.
Het is onbekend of Zoet voor zijn adviezen een boekje nodig had, maar zij zijn terug te vinden in Lipsius’ opstel
‘Over het Reysen’ dat is opgenomen in de Wegh-Wyser, vertoonende De besonderste vremde vermaecklijcheden
die in ’t Reysen door Vranckryck en enige aengrensende Landen te sien zijn. (Amsterdam 1647).
79 NNBW 1, 1365.
80 NNBW 3, 568.
81 Zie voor dit spreekwoord Cats 1632 III, p. 7.
82 Prins 1933a, p. 189 e.v.
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lezerspubliek genieten van de voor de moderne lezer vaak zeer cryptisch beschreven
nachtelijke avonturen van hoge ambtsdragers. In dit soort werkjes werden ook wel
vetes tussen auteurs onderling uitgevochten. De Schepenbank was er uiteraard alles
aan gelegen dit geschrijf te stoppen. Door gebrek aan saamhorigheid onder dit roe-
rig volkje werden al snel namen bekend en zo konden processen beginnen. Men kwam
op het spoor van Jan Zoet door bekentenissen van Tengnagel, die

seydt ‘het Quartiermaents’ ghemaeckt te sijn door Jan Zoet, ende Schipper Jan hetselve
van de voorseyde Jan Zoet ghecocht te hebben, ende dat de voorseyde Joost Hartgens
’tselve weder van de voorseyde Schipper Jan ghecocht heeft, doch dat Schipper Jan ’tselve
heeft laten drucken.83

Met gegevens uit de procesakten heeft Prins bewezen dat deze titel verwijst naar
Zoets eerder verschenen Grove Roffel, dat in 1639 anoniem op de markt was ge-
bracht. Misschien waren destijds slechts weinigen officieel op de hoogte van Zoets
auteurschap, waardoor dit hekeldicht vanaf 1653 in Tengnagels verzameld werk
steeds onder diens naam werd opgenomen.

Uit de ondervragingen bleek dat Matthias Gansneb Tengnagel, Jan Vos, Joost
Hartgers en ook Jan Zoet niet alleen de fine fleur van Amsterdam hebben willen
roskammen, maar ook spotverzen op de Hoofden van de Schouwburg klaar had-
den liggen. De uitgever J.J. Schipper, genaamd Schipper Jan, werd eveneens ver-
hoord. Hij bekende op 14 december 1640 ‘datter bij Jan Soet meninge was geweest,
om een pasquil te maken op de hoofden voorseyd ’t welck gruwelijck soude we-
sen’.84 Zonder verdere gegevens onttrekt het zich aan onze waarneming, waarom
Zoet zich zo kwaad heeft gemaakt op het toenmalig college van regenten. Hij was
toch een goed betaald acteur, die twee door hemzelf vervaardigde toneelstukken
heeft kunnen laten opvoeren, waarvan er zelfs één opgedragen was aan een der
toenmalige regenten.

Bekentenissen voor de schout van zijn collega’s ‘in literis’ hebben er toe geleid
dat Zoet gevangen werd gezet. Op 15 december werd hij door Dirk Tholinck, pre-
siderend schepen, ondervraagd. Terwijl sommige ‘verdachten’, zoals de uitgever
Hartgers onvolledige bekentenissen aflegden, legde Zoet bij zijn eerste ondervra-
ging direct blijkbaar een volledige bekentenis af. Zijn leeftijd wordt wel genoteerd,
‘oudt ontrent 30 jaeren’, maar spijtig voor het nageslacht, niet zijn beroep. Hij be-
kent de Grove Roffel te hebben vervaardigd en tevens de inmiddels bekende Am-
sterdamsche waerseggher ofte prognosticatie van ’t jaer 1640. Over het eerste werk
wordt gezegd, dat J.J. Schippers het heeft laten drukken. Over het tweede werkje
deelt hij mee, dat ‘uut saecke het maer lompen sijn’, hij het niet met zijn naam on-
dertekend heeft. De kopie is naar Joost Broers gegaan, die de prognosticatie voor
zichzelf gedrukt heeft. Zoet bezit al sinds een half jaar er geen exemplaar meer van.
Hij bekent mede, ‘dat noyt iemant bij hem gheweest is om enige namen van hem te
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83 Prins 1933a, p. 211.
84 Prins 1933a, p. 217.

149



hebben’. De vraag hiernaar is vaker gesteld en de vermoedelijke bedoeling ervan
was voor de schout aan de weet te komen over welke personen in de regering men
nog schandalen denkt te kennen. Nadat hij verdenkingen met andere verdachte
schrijvers te hebben samengewerkt van de hand heeft gewezen, lijkt Zoet een ver-
klaring van J.J. Schippers te bevestigen. Deze had tijdens zijn ondervraging eerder
op deze dag bekend iets op de regenten van de Schouwburg te zullen maken.85 Zoet
vertelt verder, dat hij met ‘Schipper Jan’ in de tijd dat er gespeeld werd de Schouw-
burg bezocht had. Geen van de hoofden was aanwezig en toen zei Schipper Jan te-
gen Zoet; ‘Men behoort een pasquil te maecken op haer, want sij passen niet op
haer tijdt’.86

Met deze kritiek zal Jan hebben willen zeggen, dat de hoofden van de Schouw-
burg niet goed voor hun zaken zorgden, of dat zij niet op tijd aanwezig waren.87

Een gedicht van die strekking is echter nog niet teruggevonden. Dit kan er op wij-
zen, dat de belangstelling van de justitie voor beide schrijvers zo groot werd, dat zij
hun kritiek maar liever voor zich hielden. Het wel gedrukte werk, De Amsterdam-
sche Waersegger, is gelukkig teruggevonden en hiervoor besproken.88 Waarschijn-
lijk op grond van zijn vlotte bekentenis en omdat schout en schepenen Zoets activi-
teiten niet al te subversief geacht hebben, wordt hij nog dezelfde dag ‘gerelaxeert
uyt de hechtenisse onder hanttastinge ende belofte van t’allen tijden des van mijn
Heer de Schout met advys van Schepenen ontboden zijnde weder in rechten te
compareren’.89 Drukker en uitgever Joost Hartgers werd daarentegen fors beboet
met 250 gulden, vanwege het drukken en ook laten herdrukken van verscheidene
‘fameuse boekjens’ en de distributie ervan. Titels werden helaas niet genoteerd.
Terwijl Jan Zoet met de schrik vrij kwam, moest Tengnagel drie maanden thuis zijn
straf uitzitten. In 1643 verscheen van hem het deftige werk, Het Leven van Kon-
stance, Waer af volgt het tooneelspel ‘De Spaensche Heidin’, dat naar Oversteegens
opvatting moest dienen om de stadscuratele op te heffen. Daarentegen ziet Kruys-
kamp in deze met fraaie prenten van Simon de Vlieger uitgevoerde kwarto-uitgave
vooral een poging van Tengnagel zich te presenteren als een volwaardig dichter.90

De door hem bewerkte stof stond toen in het middelpunt van de belangstelling, het
spel De Spaensche Heidin beleefde zelfs vier herdrukken!91

De gegevens over de activiteiten van justitie geven een momentopname van
Zoets milieu en de daarin aanwezige houding tegenover het officieel gezag. Er lijkt
sprake te zijn van latent aanwezige kritiek op handel en wandel van de regerende
personen. Justitie weet af en toe behoorlijk terug te slaan. 
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85 Prins 1933a, p. 216-217.
86 Prins 1933a p. 217-218.
87 WNT XII-I, 696.
88 Zie hiervoor, p. 124-127.
89 Prins 1933a, p. 218.
90 Oversteegen 1969, p. 31; Kruyskamp 1970, p. 273.
91 Worp 1903 I, p. 385, noot 3.
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3.8 Lofzang op Codde’s Alfreda

Gedurende de eerste helft van het jaar 1641 lijkt Zoet de ganzeveer rust gegund te
hebben, er zijn op één lofdicht na geen publicaties van hem bekend. Misschien heeft
de angst voor zwaarder gerechtelijke stappen hem de lust ontnomen zich met lite-
rair werk op te houden. Wij weten slechts dat hij nog aan de Schouwburg verbon-
den is en – zij het niet regelmatig – als toneelspeler opgetreden moet zijn. Het Bur-
gerweeshuis betaalde hem voor zijn spelen in dit half jaar tweemaal uit, een keer in
mei ƒ8.10 en in augustus ƒ17.10. Uiteraard zijn uit deze bedragen weinig conclusies
te trekken, maar gekoppeld aan Zoets voorkeur voor romaneske toneelstukken, is
de veronderstelling dat hij in die periode slechts opgetreden is in dat soort spelen,
niet al te gewaagd. Tot eind april van dat jaar werden verschillende bijbelse stukken
van Vondel gespeeld, met als onderbreking een treurspel van Mostart en het hierna
te noemen romaneske spel van Codde.92 In de periode voorafgaande aan de sluiting
van de Schouwburg gedurende augustus en september werd weer een stuk van
Codde opgevoerd en nog een enkele andere niet-bijbelse spelen. Zoet zal toen gelet
op zijn ontvangsten, in deze periode vaker opgetreden zijn. 

Op 18 maart 1641 konden de liefhebbers van romaneske spelen de première bij-
wonen van een nieuwe loot aan die stam, Alfreda, een ‘Droef-Eyndend –Toneel-
Spel’ van de ruim zestigjarige rooms-katholieke toneelschrijver en medicus P.A.
Codde,93 opgedragen aan Joost van den Vondel. In dit stuk wordt de Engelse ko-
ning Edgar bedrogen door een hoveling. Deze huwde het oogverblindend mooie
meisje Alfreda, dat de koning voor zichzelf bestemd had. Het bedrog werd ontdekt,
de hoveling gedood en Alfreda kwam aan het hof waar zij een huwelijksaanzoek van
de koning verwachtte. Deze aarzelde volgens haar te lang. Omdat de op macht be-
luste Alfreda haar kans om koningin te worden verkeken zag, mengde ze om zich te
wreken een beker met gif voor hem. Zijn argwaan verliet hem echter niet en hij
dwong haar zelf de beker te ledigen. Na haar dood zwoer hij nooit te zullen huwen.

De tekstuitgave ervan is door J. Heerman, voormalig regent van de Schouwburg,
voorzien van een kwatrijn dat de teneur van het spel weergeeft,94 gevolgd door een
lofdicht van Zoet:

Aen Dr. P.A. Codde Op zijn schoone, doch bedriegelijcke,
A l f r e d a 

Ick zach Alfreda eerst, Mijn Vrund, zoo schoon geschilderd
Op wit veranderd doek, door uw geplitst [sic] pinceel,
Dat all’ mijn zinnen, door de zindlijkheid verwilderd,
Haer kipten uit voor puik: maer toen ik haer geheel
Van Top tot Tee [sic] bekeek, bevond ik mij bedroogen,

3.8 Lofzang op Codde’s Alfreda

92 Zie Bijlage 1C, nr. 7.
93 NNBW 3, 245.
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En riep, wat Tigerin staet hier dus braef gemaeld!
Toch hier in speeld de kunst, wanneer de gaeuwste oogen
Verblind door ’t Coddig werk, in oordeel zijn verdwaeld.
Zoo smoorde Arthur, toen zy Edgars hart bekoorden,
En sloot’et in de klem van heur beveinst gelaet:
Maer zooze Britten driegd, en loerde op listig moorden,
Bewijstze, door heur dood, hoe Coddig dat het gaet.95

Opvallend is dat Zoet deze bijna vijfendertig jaar oudere man zijn vriend noemt .
Slechts één speelseizoen heeft Codde als regent van de Schouwburg kunnen func-
tioneren; nog in 1641 moet hij volgens een vermelding van Dudok van Heel zijn
overleden.96 Zoet raakt dus naar zijn eigen zeggen betoverd, maar bij nadere be-
schouwing had Codde hem door zijn geraffineerde aanpak verblind. Alfreda speel-
de met de harten van haar aanbidders, maar door haar eigen hartstochten is zij ten
onder gegaan. Een spel waarin de passie de mensen naar de ondergang voert, is ko-
ren op Zoets molen. 

Met de vergelijking tussen het schilderslinnen en het wit papier, tussen schilder-
en dichtkunst, die het bekende ‘ut pictura poesis’-principe van de Renaissance aan-
roert, heeft Zoet gewezen op de gelijkwaardigheid van beide kunsten. Misschien
heeft Zoet met deze vergelijking tevens willen aangeven, dat deze ‘toneeldichter’
evenzeer gewaardeerd moet worden als de schilderende telgen uit diens kunstzin-
nige familie.97

3.9 Het huwelijk van Willem II en Mary Stuart

Hoewel het wel en wee van het hem omringende kunstenaarswereldje Zoet voort-
durend heeft weten te inspireren, zullen in toenemende mate ook gebeurtenissen
aan het hof in ’s-Gravenhage hem aan het dichten zetten. Hij schaart zich dan met
aanvankelijk niet indrukwekkend werk onder de vele kunstenaars die de roem van
het stadhouderlijk hof mee hebben uitgedragen. Behalve dat dichters hun poëtische
gaven gebruikten om de Oranjes te prijzen, zijn ook graveurs druk in de weer ge-
weest om de hoge status van het hof voor het volk te verbeelden. Aan de versprei-
ding van die poëtische loftuitingen en de distributie van dat prentwerk is nog geen
monografie gewijd. Alleen Royalton-Kisch begaf zich gedeeltelijk op dat terrein.
Hij besprak de produktie van A. van de Venne, waarbij onder meer aandacht be-
steed werd aan diens politieke prenten.98 Hij onderzocht de wijze waarop deze de
macht van Frederik Hendrik in beeld bracht. Daarbij werd de vraag opgeworpen
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95 Alfreda, p. A4ro. Dit gedicht is niet in de DW opgenomen. 
96 Dudok van Heel 1980, p. 42.
97 Verg. Dozy 1884. 
98 Royalton-Kisch 1988, p. 57-73.
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naar de plaats van de graveur in de verspreiding van die prenten: ‘was he directly em-
ployed by the House of Orange-Nassau, or by some other authority such as the Sta-
tes General, or was he simply a purveyor of prints answering to a public demand?’99

Bij gebrek aan documentatie is er geen antwoord mogelijk, zo werd gesteld, maar de
strekking van de prenten maakt een patronaat van de stadhouders echter wel waar-
schijnlijk. De veronderstelling dat er een zeker beleid achter zit, wordt enigszins ge-
rechtvaardigd door een vergelijking te trekken met de situatie aan het hof van stad-
houder Willem III. Diens hofgraveur, Romeyn de Hooghe, vervaardigde in hoog
tempo een grote hoeveelheid vaak uiterst barokke grafiek om het volk de lofwaar-
dige daden van de stadhouder zo indrukwekkend mogelijk voor ogen te stellen.
Deze graveur heeft op alle mogelijke wijzen ‘de visuele aspecten van Willems pro-
paganda voor zijn rekening genomen’.100 Over het propaganda-apparaat van Wil-
lem III is dus iets bekend, maar of Frederik Hendrik vergelijkbare middelen bewust
te zijnen bate heeft gebruikt, is op het geval van Van de Vennes politieke prenten na,
onvoldoende onderzocht. Terwijl vrijwel alle schilders, van wie het werk door de
Nassaus om zijn propagandistische waarde geschikt werd geacht, bekend zijn, blij-
ven heel wat graveurs die eveneens de glorie van het Oranjehuis verspreid hebben,
anoniem. Evenmin is iets bekend over eventuele opdrachten aan dichters.101

De rijmprent die nu ter sprake komt, kan daarentegen met zijn onmiskenbaar
propagandistische waarde iets van de gesuggereerde leemte opvullen. Het stelt zin-
nebeeldig de ondertrouw voor van de latere stadhouder Willem II met Mary Stuart,
de Engelse koningsdochter. De ondertrouw vond plaats op 12 mei 1641 en de gra-
vure zal in die tijd vervaardigd zijn. De uitgever of vervaardiger van de prent is
Francoys. van Buesecom (Beusecom), een in de Kalverstraat gevestigde boekverko-
per.102 De grote populariteit van de afbeelding, mogelijk naar een ontwerp van Sa-
lomon Savry,103 is op te maken uit het feit dat Muller verschillende herdrukken ver-
meldt.104 Zelfs de vroegst bekende prent moet voorgangers gehad hebben. Onder
deze vroegste afbeelding staat een ongesigneerd Engels gedicht, vergezeld van een
vrije vertaling die ondertekend is door J. Zoet. Op de gravure bevinden zich ter lin-
ker zijde op een verhoogde troon Karel I en Henriette Maria, aan de overzijde zijn
Frederik Hendrik en Amalia van Solms gezeten, iets lager en op eenvoudiger zetels.
In het midden reiken de twee gelieven elkaar de hand; Willem is dan veertien jaar
oud en Mary negen. Zij zijn vergezeld van symbolische figuren, terwijl boven hun
hoofden de Heilige Geest zweeft, vergezeld van enige engeltjes. 

3.9 Het huwelijk van Willem II en Mary Stuart

99 Royalton-Kisch 1988, p. 72.
100 Rietbergen 1988, p. 70.
101 Wel is nagegaan in hoeverre Frederik Hendrik als mecenas gezien kan worden (Keblusek 1997, p. 181-191).
102 Kleerkooper 1914, p. 38.
103 Stilistische overeenkomsten met zijn prenten in de Blyde Inkomst der allerdoorluchtigste koninginne Maria de
Medicis. Amsterdam 1639, zijn opvallend. De door Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 38, aangehaalde mede-
deling dat Savry van Beusecom nog geld verschuldigd was, wijst op een samenwerking, zij het niet zeer profijtelijk. 
104 Muller 1970, nr. 1832; latere afdrukken en varianten: nrs. 1833, 1834. Op latere exemplaren ontbreken de
dichtregels. Zie Bijlage 1B, nr. 18.
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Dit huwelijk was, zoals bekend, een zuiver politieke verbintenis, want er waren
diverse belangen mee gemoeid: een nauwere samenwerking tussen de Republiek en
Engeland en een breuk van dit land met Spanje.105 Zoet vat zijn mening over dit hu-
welijk als volgt samen:

Zie, ai Zie! wat Zeegestralen Holland stikt, en stoft in Spanjen
Stralen op de Britze Roos, Evenstaag op dese Trouw,
Nu Mars heur aam mach halen, Nu de Zoon van ’t fiere Oranjen
Deur de liefde, datze altoos, Karels dochter kust, als Vrouw,
In de schauw van Freedrix wapen, Uit diens schoot ons God sal schikken
Vailig mach by Willem slapen. Een daer ’t alles voor sal schrikken. 

De nadruk wordt gelegd op de vrede en veiligheid en het succes dat de Republiek
heeft geboekt ten koste van Spanje in de onderhandelingen over het huwelijk. De
propagandistische waarde van deze prent is ongetwijfeld te vinden in het feit dat de
stadhouder met zijn vrouw samen met een echtpaar van koninklijke bloede is afge-
beeld. Ondanks zijn eenvoudiger plaats kan Frederik Hendrik zich meten met een
ware vorst. Onmiskenbaar vormt Zoets vrije vertaling waarin Frederiks kwalitei-
ten als veldheer en diplomaat benadrukt worden, een onderdeeltje van de propa-
ganda. Gezien de tweetaligheid van de gedichten zal de uitgever gemikt hebben op
een internationaal publiek. De verkoop moet een groot maar tijdelijk succes ge-
weest zijn. Er waren toen verschillende herdrukken nodig, maar de uitgever van de
DW heeft in 1675 geen exemplaar voorhanden gehad – Zoets gedicht ontbreekt
tenminste in deze verzameluitgave.106

3.10 Thimoklea

In het najaar van 1641 heeft Houthaeck een nieuw toneelstuk van Zoet op de pers
gelegd, Thimoklea.107 Dit spel kon Van Eemeren genologisch rangschikken onder
de klassieke treurspelen met episodische handeling.108 Bij de regenten van de
Schouwburg en het publiek was al een korte tijd een interessante verschuiving waar
te nemen in de richting van romaneske toneelstukken. De groeiende belangstelling
blijkt als de totale inkomsten uit de recettes over het speeljaar 1640-1641 vergele-
ken worden met die van het volgende seizoen. Was in dat eerste jaar de totale op-
brengst nog een kleine ƒ12.000, waarvan het publiek ongeveer ƒ3.500 neertelde om
romaneske spelen te zien, een jaar later incasseerde de Schouwburg voor dat soort
spelen zelfs ƒ7.500 op een totaal van ƒ15.000. Tegenover eenendertig keer gespeel-
de romaneske toneelstukken in het eerste seizoen, kon het publiek in de periode
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105 Zie vooral Groenveld 1984, p. 96, 97.
106 Zie hoofdstuk 10, p. 631-635.
107 Thimoklea. Zie Bijlage 1B, nr. 19.
108 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 241. 
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1641-1642 er al vijfenveertig maal van genieten. Niet alleen de strikt romaneske
spelen waren voor de regenten gemiddeld heel wat lucratiever geworden, ook de
nauw eraan verwante stukken, zoals de wraaktragedies, zorgden voor een interes-
sante recette. De grote smaakmaker van dit genre, Aran en Titus van Jan Vos, heeft
al in de eerste speelweek voor een forse opbrengst gezorgd. Dit gruwelstuk waarin
de hartstochten hoog oplaaien, was niet alleen voor het volk een grote sensatie, ook
belangrijke schrijvers reageerden enthousiast. Het zal, onder de naam van Titus
Andronicus tot in 1664, toen de Schouwburg gesloten werd, zo’n honderd opvoe-
ringen beleven. De première was op 30 september 1641 en de gehele maand oktober
en begin november moet het veel volk getrokken hebben.109

Op 7 november ging Zoets nieuwe stuk in première. Het beleefde, een keer on-
derbroken door een opvoering van Titus Andronicus, in totaal acht opvoeringen.
Of het beleid van de hoofden van de Schouwburg de spelen van Vos en Zoet achter
elkaar te plaatsen oorzaak zou worden van een vete tussen beide schrijvers, of dat

3.10 Thimoklea

109 Oey-de Vita 1983, p. 93 en passim.
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een reeds lang aanwezige naijver hun steeds meer parten ging spelen, onttrekt zich
aan onze waarneming. De literaire verwensingen die zij elkaar naar het hoofd slin-
gerden, zullen later aandacht krijgen.110

Evenals als het vorige toneelstuk, Olimpia, is Thimoklea voorzien van een titel-
pagina met bijenkorf en Amsterdams wapen, gedrukt door Nicolaes van Ravesteyn
en uitgegeven door Dirck Cornelisz. Houthaeck. De opdracht, gedateerd op 1 no-
vember, is, ‘mirabile dictu’, gericht aan P.C. Hooft, ‘Droszaert tot Muyden’. Enke-
le redenen zijn denkbaar om te verklaren waarom Zoet deze schrijver als literair
protector verkoos, maar misschien is de volgende het meest plausibel. Hij zag in
Hooft een beschermheer omwille van zijn eerherstel, zowel literair als maatschap-
pelijk. Mogelijk vond hij zich na zijn botsing met justitie toch enigszins gebrand-
merkt als schrijver van minder allooi. Een andere reden kan zijn dat Zoet zijn stuk
graag beschermd zag door een algemeen geëerd schrijver, net zoals Vos voor zijn
Aran en Titus de protectie van Van Baerle zocht. Terwijl echter Van Baerle enthou-
siast op Vos’ gruwelstuk reageerde, is van P.C. Hooft geen enkele reactie op de
Thimoklea bekend. Het is zelfs de vraag of Hooft op de hoogte was van Zoets op-
dracht en de opvoering van het stuk. Op de zevende november, de dag van de pre-
mière, was hij in ieder geval wel in Amsterdam.111 De opdracht tot ‘Myn Heer’ is de
volgende:

De lust tot de Nederduytze Rijmkonst, heeft my weeder zoo veer gebragt, dat ik de The-
baensche Thimoklea, op ons Amsteldamsche Schouburgh, heure bedroefde rolle doe spe-
len; evenwel zoo niet als ik wel wensch, vermits ’t vermoghen veel zwakker is als de wil:
nochtans heeft de stoutigheid de schaemte overwonnen, en my zoo vrypostig gemaekt, dat
ik uw’ E.E. tot een beschermer voor deze verkragte Weduwe uytkip, om haer voor vorder
overlasten der baldadigen te verdadigen, hoe wel ik weet dat hier meer walleginge als ver-
maek by uw’ E.E. zal in gevonden worden. Maer de genegentheden die uw’ E.E. is dragen-
de tot de leer-grage leerelingen, hebben my versekert dat uw’ E.E. dit met zodanige gene-
gentheid zal ontfangen, als den op-dracht daer van gedaen wort, door 

U.W.E.E. Verpligte Jan Zoet 
In Amsterdam, den eersten November.112

Deze bescheidenheidstopos die Zoet hier zeer diep doet buigen, laat van hem als
schrijver weinig over en plaatst hem in een ander daglicht. Opvallend is in deze on-
derdanige opdracht het ontbreken van opvattingen omtrent de ‘mise-en-scène’, zo-
als voorheen door Zoet aan de lezer werden gepresenteerd.

3.10.1 De inhoud

Het publiek wordt vooraf in de stemming gebracht door een ‘Verthooninge der
verwoesting van Theben’. Dan verschijnt Alexander de Grote, die een drie pagina’s
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110 Zie hoofdstuk 4, p. 188-190.
111 Gezien de plaats van verzending van een brief aan Huygens. Door de samenstellers van De briefwisseling
van Pieter Corneliszoon Hooft (1979) worden geen reacties van Hooft vermeld (Hooft 1979 3, p. 389).
112 Thimoklea, p. A2ro-vo.
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lange monoloog afsteekt – hoe dacht Zoet daar eerder over! – waarin hij de helden-
moed van zijn soldaten en zijn eigen macht over allerlei volkeren schildert. De
hoogmoed der Thebanen moest gebroken worden. Na een hevige strijd, onnoeme-
lijk veel doden en een plundering geschiedde dat en Alexanders naam wordt nu ook
hier geëerd. Het volk dient nu gerust te zijn, want:

Bedaer. ’t Is zegen, en gena
Die U van daegh geschied. Nu Alexanders vlercken
U, als zijn kieckens, dekt. Deez’ hand zal u verstercken
In alderleye nood. Dat nimmer overlast
U treffen zal. Schep moed. Wat rekel op u bast;
Of bitze tanden bied, zal ik den bek zoo znoeren
Dat hy ze in eeuwigheyd zal reppen noch verroeren.113

Hij bespreekt met zijn ‘Veldoversten’ de situatie aldaar, waarna deze de opdracht
krijgen orde te scheppen in het dagelijks leven in Thebe. Nadat Alexander zich ver-
geleken heeft met een stuurman, die een goede koers moet houden en de schoot
moet vieren afhankelijk van de winden, verdwijnt het martiale groepje van het po-
dium. De Thebaanse Thimoklea, haar gezellinnen en kinderen verschijnen nu. De
dood van haar man, haar broer en de droevige toekomst van haar kinderen hebben
haar troosteloos gemaakt. Zij schrikken door het plotseling verschijnen van An-
dromenis, een der veldoversten van Alexander. Hij vraagt vriendelijk naar de reden
van hun treurnis. Zij vertellen hem dat leden van de familie tijdens de oorlogen als
slaven gevangen gezet bleken te zijn, haar zoons staan nu ook op de nominatie. An-
dromenis belooft haar allen bij Alexander vrij te pleiten. Hij duikt dan op bij zijn
metgezellen, die na wat redetwisten net een standpunt hadden ingenomen over de
voor- en nadelen van het plunderen. Andromenis meldt zijn eigen buit: een vrouw.
Door zich te occuperen met de liefde, tart hij het heldengemoed van de andere
oversten. Zij vinden het uiterst verwerpelijk dat hij zich afgeeft met een verflenste
roos, maar hun tegenwerpingen zijn tevergeefs. Dan begeeft men zich naar Alexan-
der die voor Thebaanse burgers een verklaring wil afleggen. Toen Alexander tegen
de Perzen optrok, hebben Thebaanse mannen bij nacht dat deel van Alexanders le-
ger omgebracht, dat was achtergebleven om Thebe te beschermen. Na zijn terug-
komst heeft hij met een strafexercitie het weerspannig volk op de kniëen gekregen.
Alle Thebaanse mannen zijn gedood of tot slaaf gemaakt. Zij, die nu in hun tempels
Alexander trouw zweren, zullen verdienen te worden vrijgelaten. Gevangenen
worden nu binnengebracht, waaronder de Thebaanse ‘Rijm-schrijver’ Pindarus.
Deze heeft naar zijn zeggen nooit de eed van trouw aan de vorst verbroken, daarom
wordt hem door Alexander nu genade verleend. Drie medegevangen Thebanen
dreigen Alexander in geharnaste taal en worden als gevangenen afgevoerd, maar
Pindarus plaats zich met lovende opmerkingen aan Alexanders zijde. Deze maakt
hem duidelijk, dat
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’t Geen heden
An U belooft is heeft uw’ aerdig rijm gedaen.
Uw vairzen, die mijn lust ten vollen noyt verzaên,
Bewogen ons. 

Waarop Pindarus onderdanig antwoordt:
Noyt zal ik yet anders dencken
Als deze groote deugd, die ghy uw’ slaef bewijst.
In dien mijn zangeresze uyt heuren slaep verrijst,
Zy zal niet anders doen dan uwe daden zingen. 

De muze moet gewekt, poëten mogen niet gemuilband zijn, vindt Alexander, 

Pindar. Met goude banden wel.
Alex. Om waerheid noit. Pindar. Zy heten

Dan waerheid lasterrijm. Alex. Dat’s wreedheid, maer geen reght.
Pindar. Dat zeggen is verbôôn.
Alex. Wie past daer op? Pindar.De kneght.

Die staeg gedwongen word met driegen en met straffen.
Alex. m’ Ontwring hen dat gezag. Pindar. Die an dien stock wil blaffen

Word op den muyl geklopt. Men klemt hem stracx den tongh
Of sluyt zijn lippen toe die wat te helder zongh. 

Alex. Die geesten dwingen wil ontsteekt in hen meer lusten.
Pindar. Maer beurs-pijn doet zomtijds hun pen en handen rusten.
Alex. Heeft deze dwang geweest? Pindar. O ja. Alex. Nu is ’er niet.

Ik geef u vol verlof om watge hoort en ziet
An yder, door uw’ rijm, op ’t aerdigst te verhalen.
’t Is beter dat zy vreezen, die door ’t quaed doen dwalen.
Dan dat hy vreest die dit in geestig rijm vertelt,
En zoo de schande tot een aerdig leer-beeld stelt,
Dat hy hier andre door kan tot de deugde trekken.

Pindar. Ik danck u groote vorst.114

Na dit opvallende, maar eenmalige optreden van Pindarus, waarover later meer,
komt Thimoklea weer in beeld, die verrast wordt door de zoetvloeiende taal van
Andromenis. Over haar familie is hij niets te weten gekomen, maar zijn begeerte
naar haar doet bij hem de vlammen uitslaan en hij vraagt om haar liefde. Die weigert
zij pertinent, maar zijn bedoelingen zijn nu duidelijk geworden. Reien van Theba-
ense burgerinnen verklaren dan in zang, tegenzang en toezang de droevige situatie
van het huidige Thebaanse volk. In de ‘Vierde Uyt-koomst’ dankt Alexander de
Macedoniërs voor hun heldendaden bewezen tijdens de oorlog tegen de Perzen.
Een offerfeest wordt gehouden en diverse helden ontvangen een beloning. 

Tegen deze oorlogseuforie steekt de angst voor haar zoons en de toekomst bij
Thimoklea schril af. Voor Andromenis is er maar één buit mogelijk, de andere oor-
logstrofeeën laten hem koud. Hoe de andere veldoversten hem ook ook proberen
terug te fluiten met verwijten als het bezoedelen van krijgmanseer, Andromenis is
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niet te stuiten. Hij is ervan overtuigd dat zo’n vrouw een moedig krijgsman, die vele
heldhaftige daden heeft verricht, niet mag tergen door diens avances af te slaan! 

Alexander wil ondertussen zijn legermacht bij Thebe opbreken om er mee tegen
Ceronea op te trekken. Anderen zullen als plaatsvervanger in Thebe optreden. Ie-
deren is hen gehoorzaamheid verschuldigd, plunderen en manslag zullen ongena-
dig worden bestraft. Andromenis moet als legermeester Alexander volgen, een op-
dracht die hem uiteraard zeer ongelegen komt, want men had hem diets gemaakt
dat Thimoklea met tijd en zoete woorden wel te winnen was. Nu moest hij aan 
’s konings wil voldoen en verdraagt het geen uitstel als hij zijn lusten nog wil bevre-
digen. De anderen pogen hem nog op diverse manieren van die ‘viezevasery’ af te
houden, doch Andromenis, ‘gestookt door Cupido’ is onstuitbaar.

Het vierde deel opent met vele klachten van Thimoklea over de ophanden zijnde
schending, in alle toonaarden gesteund door haar metgezellen. Als Andromenis
haar dan nadert, spreekt hij zijn verhitte liefde uit en vergelijkt deze met die van
Zeus voor Europa. Hij weet zeker dat deze verovering zijn roem vermeerderen zal.
Hij vraagt haar dan dringend aan zijn lusten te voldoen, maar Thimoklea wil slechts
dat hij haar los laat. Omdat hij meent dat de plek verlaten is, kunnen zij volgens
hem vrij hun gang gaan. Thimoklea stribbelt op alle manieren tegen:

Andro. Wat is dat! waer koomt u dit van daen?
Ontzegtgeme uwe min? Thimo. Ik lietme liever braen
Eer ik uw’ lusten boet. Andro. Ik moet mijn wil verwerven.

Thimo. Welan dan wrede Beul. Koom wilt dit lichaem kerven
Zo kleyn als gruis, zoo wort mijn hart niet meer gequelt.

Andro. Is ’t smeken heel om niet? zoo moetge door gewelt.
Flucx doe men wil. Thimo. Moord, moord.

Andro. Hier helpt geen tegenstreven.
Thimo. Och help, och help, och help. Ai brengme toch om ’t leven.
Crater. Lincestes koom in huis, mijn Moeder is in nood.
Linces. Is ’t Moeder die zoo krijt? Crate.Ja ’t zeper. z’Is schier dood.

Koom gauw.
Linces. Help. Moord, moord, moord, men Moeder word doorsteken.

Koom buuren help, ai help.Koom help ons dit toch wreken.
Crate. Daer isze. Thimo. Andromeen berooftge dus mijn eer!

Ai Echtme. Andro.’k Zal. Bedaer. Vaer wel. Ik koom flus weer.115

Hoewel daarvoor geen toneelaanwijzingen te vinden zijn, zal Andromenis haar tij-
dens de inleiding op de ‘schennis’ achter een scherm hebben getrokken, want de
daad zal zeker niet openlijk te zien zijn geweest. De zoontjes reageren wat laat op
haar hulpgeroep en zien haar even later tevoorschijn komen, gevolgd door Andro-
menis die in een oogwenk vertrokken is.

Terwijl een der veldoversten, Amphoterus, de anderen wijsheid en nauwlettend-
heid voorhoudt, die bij het bekleden van hoge ambten vereist zijn, ontwaart men de
trotse verschijning van Andromenis. Zijn verslag vindt slechts minachting bij zijn con-
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fraters en onbegrip als hij stelt dat zij hem zou willen huwen. Wanneer Andromenis
hun tevens mededeelt dat hij rijkdom bij Thimoklea vermoedt, waarschuwt men hem
krachtig voor wraak. Die wraak wordt inderdaad voorbereid,want de tot het uiterste
getergde Thimoklea beklaagt zich hevig en roept de goden aan het haar aangedane leed
zo gruwelijk mogelijk te helpen wreken. Een plan om de schenner zo wreed moge-
lijk te treffen, is snel gereed. Als Andromenis verschijnt, toont zij zich, hoe veranderlijk,
allervriendelijkst. Hem omhelzen valt haar zwaar, maar hij zweert haar te zullen trou-
wen. Zij stelt hem al haar schatten in het vooruitzicht, ‘Voor wie ’t lichaem genoten
heeft, daer zijn geen rijkdommen of kassen voor gesloten’.116 Hij mag dan de schat-
ten die tijdens de oorlog in de put achterin de tuin verborgen zijn naar boven halen.

Zonder marginale toneelaanwijzingen moet de lezer uit de laatste dialoog tussen
Thimokleia en Andromenis voor zichzelf afleiden wat het schouwburgpubliek
voorgeschoteld krijgt:

Andro. Mijn overwaerde bruid.
Uw’ schatten in die put! Hoe krijgt menzer wêer uit?

Thimo. Heel makkelik. z’ Is droog. Andro. Krijg ligt om eens te kijken.
Nu zal ik met ’er schat mijn schatten noch verrijken.

Thimo. Hou daer mijn Bruidegom. Andro.Koom neem’er ’t dekzel af.
Ik zie hier noch geen grond. Thimo. Maer ghy gevoeld de straf
Van uw vervloekte daed. Andro. Ai my! wat ongelukken.
Och! Thimoklea och! Thimo. ’k Zal u ’t gezigt uit rukken
’t Geen d’ oorzaek is geweest van uwe dertelheid.
Ai my!117 Thimo. Zie daer mijn handen ’t lemmer al bereyd
Om u schenzieke borst zoo daedlik op te kappen
En om dyn godloos hart dy voor dyn bek te lappen.
Zie daer is ’t raven-aes. My dunckt ik voel noch de brand
’t Is wis. Zie daer hoe rookt zijn duivels ingewand.

Hella. Me-vrou ’t is nu genoeg. Thim. Ik hoor zijn tong noch krijten
Daer isze. Hella. Hou nu op.Waer zal men ’t lichaem smijten?

Thimo. Hier achter op de straet. Hell. Daer is de meeste gang.
Thimo. Zoo kan hem yder zien. Hell. Dat dient niet. Cleop. Ik ben bangh

Dat ymand ons zal zien. Thimo. Al zagen duizend oogen.
Dat maeckt my niet vervaert. Hell. Wat heeft de wraek vermogen.118

De tekst moge duidelijk zijn: Thimoklea voert hier een krachttoer uit, gedreven
door uiterste wraakzucht. Het nog levende lichaam, dat in de put ligt, wordt door
haar in hoog tempo uitgebeend. Na enkele seconden reeds houdt zij het publiek het
rokende hart voor en even later wordt de afgesneden tong opgehouden. 

Uit de ‘Eerste Uytkoomst’van het vijfde en laatste bedrijf blijkt dat Alexander op
de hoogte is van de gruwelijke dood van een van zijn veldoversten. Vier sabels ston-
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116 Thimoklea, p. G2ro.
117 Hier is de vermelding van Andromenis vergeten, waar hij krijt en daarna Thimoklea als spreekster ge-
noemd wordt.
118 Thimoklea, p. G2ro.
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den recht in de ogen, de ingewanden waren in een mandje erbij gezet en de tong af-
gesneden. De vorst is zeer ontzet en wil zo snel mogelijk opheldering over deze
slachtpartij. De mensen uit het huis waarbij het lijk lag, dienen te worden voorge-
leid. De wichelaar Delos zal hen dan aan de goden offeren. Ondertussen is er ver-
schil van mening gerezen tussen Thimoklea en haar gezellinnen over het komende
vonnis van Alexander. In de wetenschap dat zij haar daad met de dood zal bekopen,
gaat zij met Hector, een afgevaardigde van Alexander, mee om haar vonnis te ver-
nemen. Zij wordt door Alexander ondervraagd en mede door haar verklaring en de
getuigenissen van andere veldoversten wordt Thimoklea vrijgesproken. 

Heldin, die Mannen trotst, uw’ schaeden doen my zeer;
Dan boven al ’t verlies en schennis van uw’ eer. 
Ghy hebt met regt u van u ongelijk gewroken.
Rijs op. Hier is genade, en al de straf gebroken
Die op u was gespitst. Daer, draeg dit hals-çieraed
Ten teken van mijn gunst, en loon van uwe daed
Die ik in ’t jaer-boek van mijn daden zal doen schrijven
Op datze in eeuwigheid mag in gedachten blijven.119

Dit eerherstel wordt door een rei – waarschijnlijk van Thebaensche Burgerinnen –
nog eens samengevat. Tot slot wordt het publiek vergast op een ‘Vertoning’, waar
het Delos te zien krijgt, die het lijk van Andromenis verder in mootjes hakt en het
‘tot pulver’ verbrandt voor ‘Themis en Jupijn’. Ondertussen betuigen Thimoklea
en haar zonen Alexander hun dankbaarheid.

Met deze duidelijke waarschuwing zal het volk zijns weegs gegaan zijn, nu ge-
sterkt in de wetenschap dat verkrachting uitloopt op de gruwelijke ondergang van
de dader. Gedurende acht dagen in november en begin december van 1641 hebben
de toneelliefhebbers kunnen gruwelen en genieten van de verachtelijke Andro-
menis en de kuise Thimoklea en daarvoor telden zij ongeveer ƒ900,– neer. Het
leeuwendeel van deze niet onaanzienlijke opbrengst kwam de eerste weken binnen,
maar de laatste speeldag bracht slechts ƒ78,– op, ondanks de bijna traditionele toe-
voeging van de klucht Jan Tot.120

3.10.2 Hoofdthema 

Het hoofdthema van de Thimoklea is wraak. Tweemaal worden wraakacties on-
dernomen. De eerste vond plaats voordat het toneelstuk begon: de vernietiging van
het Thebaans verzet door Alexanders leger. Deze immense wraakoefening legt de
basis voor de serie handelingen, waarin uiteindelijk Thimeoklea zich wreekt op
haar verkrachter, die roemloos ten onder gaat. Haar wraak is de ultieme ontlading
van steeds heftiger wordende emoties. Zowel Alexander als Thimoklea en Andro-
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119 Thimoklea, p. H1ro.
120 Oey-de Vita 1983, p. 93-94.
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menis laten zich leiden door ongeremde hartstochten en de wil om die te beteuge-
len is tijdelijk afwezig. In de openingsmonoloog laat Alexander woorden horen die
zijn vergeldingsacties inleiden:

Wie kanme dan beletten
In ’t geen mijn wil begeert? ik stel de werelt wetten
Van daer den Uchtend-zon heur hooft met gouwt bekranst
Tot daerze ’t weêr ontbloot, en al’er glans beschanst
Met blauwe en bruine damp: ja zelf voor deze voeten,
Vier winden, als ik spreek, ootmoedig knielen moeten.121

Wanneer waar dan ook in zijn rijk aan Alexanders eisen geen gevolg wordt gege-
ven, is de wraak enorm. Dit hebben de Thebanen ervaren, die op het strijdveld ten
koste van een dal vol doden zijn overmacht moesten erkennen. Toen zij nog niet
bogen om onder Alexanders ‘vlercken’ als ‘zijn kieckens’ te zijn geborgen, was de
wraak des konings om deze hoogmoed te buigen en te knakken onmetelijk. Nadat
dit volk tot gehoorzaamheid gedwongen is, nemen wijsheid en rechtvaardigheid bij
de vorst weer de overhand, de rede doet weer zijn intrede. Op Andromenis na wor-
den zijn bevelhebbers daarentegen niet geteisterd door hoog oplaaiende hartstoch-
ten, zij discussiëren over de zin van het plunderen. Hun begeerten liggen vooral op
het gebied van eer en krijgmansroem; Andromenis’ begeerte naar de schone wedu-
we steekt daar dan scherp tegen af. Hij wordt zo het symbool van de ongetemde be-
geerte, waartegen elke redelijkheid, zowel van zijn medestrijders als van Thimok-
lea, het moet afleggen. Zijn passie voor haar verwoordt hij regelmatig op een
barokke wijze, afhankelijk van de situatie waar Andromenis zich bevindt. Eerst
maakt hij zijn confraters zijn verliefdheid duidelijk:

Ik moet als zneeuw verdwijnen
Voor mijn gerezen zon. Ik word met duizend pijnen
Gepijnight zonder eind. Mijn borst wort opgekrabt.
Mijn hart door brant vernielt. Mijn aed’ren af getapt.
Mijn oogen uit-gerukt. Mijn tong de spraek benomen.
Mijn handen vast geboeit. Mijn benen die verlomen
In hun gezwinden gangh.122

In deze barokke variant van een petrarkistische liefdesbeschrijving ondergaat An-
dromenis nog de vermeende fysieke gevolgen van zijn verliefdheid. De symptomen
bevatten tevens een vooruitwijizng naar zijn uiteindelijke bestraffing. Overmoedig
wordt Andromenis’ taalgebruik als hij merkt dat de andere veldoversten zijn ge-
voeligheden betreffende de liefde niet delen. De gedachte aan haar eventuele afwij-
zing doet hem de volgende taal uitslaan:

Zal een vrouw mijn moed dan tergen?
Door spijtigheid! ô neen! die trots is veel te groot,
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121 Thimoklea, p. A4ro-vo.
122 Thimoklea, p. E2ro.
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Ik ly dat niet: maer sal ’t genot heurs zuivere schoot
Met dwangh en met geweld, door deze kling, verheeren,
En op Soldaten wijs haer ’t vryen ook eens leeren123

Hoe meer anderen proberen hem tegen te houden, des te onstuimiger wordt zijn be-
geerte. Toch is Andromenis niet een willekeurige verkrachter, zijn begeerte Thimoklea
te bezitten komt voort uit haar schoonheid die hem heeft betoverd. Met deze moti-
vering wijkt Zoet af van wat hij in de ‘Zin’, voorafgaande aan het toneelstuk, heeft
gezegd: zijn de ‘dartelheden der Oversten en gemeene Soldaten door den overvloe-
digen roof zo angegroeit, dat een der Baldadige Hooft-mannen zich niet ontzien heeft
zijne brood-dronckenhanden te slaen in de kuischeid van de bedroefde THIMOKLEA’.124

Door volledige overgave aan zijn passie heeft Andromenis zijn rang en eer be-
smet, maar in heviger mate dan wanneer slechts dronken baldadigheid hem tot ver-
krachten had gebracht. Een dergelijke daad is ook zijn status onwaardig en een van
zijn medebevelhebbers waarschuwt daarom nogmaals duidelijk:

Geen oorlogs held bethoont zijn op gehitste maght
An ’t zwakke Vrouwe volk dat tranen voor’er zwaerden,
En kermen voor’er schild gebruiken,125

en even later:

Bezwalck den luister niet van onse aeloude daden;
Of ghy vervalt gewis in ’s konings ongenaden.126

Niet alleen Andromenis wordt door het ongeremd volgen van zijn hartstochten
van zijn voetstuk gestoten, ook Thimoklea verlaagt zich met de wijze waarop zij
zich wreekt. In hoog tempo ontdoet zij haar belager van enkele organen. Zo han-
delt de deugd, wanneer de wraak haar overmant. 

Thimoklea is dus een toneelstuk van de wraak, waar gruwelelementen aan zijn
toegevoegd en waarin Zoet een exposé geeft van hoe vreselijk losgebroken harts-
tochten kunnen uitwerken. In uitgebreid onderzoek naar de aandacht voor de
hartstochten in het Nederlandse treurspel in de zeventiende eeuw zijn elf toneel-
stukken, waaronder de Thimoklea zich echter niet bevindt, door Konst uitvoerig
geanalyseerd.127 De belangstelling voor de hartstochten, gezien in het licht van de
ethische geschriften van Coornhert en anderen, theoretische werken over poëzie en
de Frans-classisistische opvattingen over het toneel, laat volgens Konst een literaire
ontwikkeling zien in de zeventiende eeuw, binnen welks kader hij een aantal to-
neelstukken analyseert. Van de vijf door Konst aangesneden probleemstellingen
reiken tenminste drie ervan argumenten aan om de plaats te bepalen, die de overi-
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123 Thimoklea, p. E2vo.
124 Thimoklea, p. A3ro.
125 Thimoklea, p. E2vo.
126 Thimoklea, p. E3ro.
127 Konst 1993.
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gens niet door hem besproken Thimoklea binnen die ontwikkeling kan hebben: de
waardering van de hartstochten, de uitbeelding ervan en het publiekseffect.128 Zoets
Thimoklea is om te beginnen een senecaans toneelstuk, onder meer vanwege de on-
geremde emoties en de uitgebeelde gruwelen. Daarin worden evenals in de andere
door Konst genoemde toneelstukken, de hartstochten negatief gewaardeerd.129

In de uitbeelding der hartstochten sluiten de sterk geëmotioneerde personages in
de Thimoklea zich in hun woordkeuze enigszins aan op die in de Aran en Titus en
de Medea van Vos, maar hun dictie is in het algemeen minder barok. De passiepor-
tretten130 in de Thimoklea zijn wat Alexander betreft, te vinden in langere monolo-
gen, terwijl Thimoklea en Andromenis zich in dat opzicht in kortere passages pro-
fileren. Met deze aspecten komt Thimoklea zowel met de oudere als de eigentijdse
stukken overeen. 

Wat tenslotte het publiekseffect betreft is de Thimoklea meer verwant met Von-
dels Hiervsalem verwoest (1620) dan met Vos’ spektakelstukken. Volgens Konst is
dit bijbels drama ‘didactisch-emotioneel’ te noemen, een kwalificatie die eveneens
voor Zoets spel opgaat.131 Het publiek zal emotioneel sterk betrokken zijn met het
lot van Thimoklea en de handelwijze van Andromenis verafschuwen. Zoet beoogt
met zijn spel geen emotionele distantie van het publiek, die in vroegere toneelstuk-
ken zoals Costers Polyxena, de toneelschrijver wel voor ogen had, omdat hij voor
zijn publiek de stoïcijnse moraal wilde prediken.132

Deze wat voorlopige plaatsbepaling van de Thimoklea kenmerkt dit stuk als een
late vertegenwoordiger van het senecaans toneel. De hoofdpersonen geven zich
volledig aan hun hartstochten over, ondanks pogingen van anderen deze te tempe-
ren. Het publiek wordt er emotioneel bij betrokken en onderhand leert het, wat het
uit de (juridische) praktijk van het dagelijks leven ook kende, dat ‘vrouwe-kragt’ de
dood van de dader ten gevolge heeft. 

Zijn vroegere experimenten met de eenheden heeft Zoet losgelaten om zich nu vol-
ledig te kunnen wijden aan het movere en delectare van het publiek. Daarbij schuw-
de Zoet niet zijn stuk in te leiden en te beëindigen met een ‘Vertoning’, waarop het
publiek de gruwelijke resultaten kon zien, die ongeremde hartstochten hebben ver-
oorzaakt. Hoewel vertoningen veelvuldig in vroegere rederijkersstukken toegepast
werden, wordt het gebruik ervan in deze periode door Van Eemeren c.s. toch niet
archaïsch genoemd, gezien de regelmatige aanwezigheid ervan in stukken tot ca 1650.133
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128 Konst 1993, p. 4. Die probleemstellingen zijn: wat is kenmerkend voor de gedragingen van heftig geëmo-
tioneerde personages? Welke moraalfilosofische visie op de menselijke emoties spreekt uit diverse drama’s? Van
welke retorische middelen bedienen auteurs zich om hartstochten gestalte te geven? Op welke wijze ondergaan
de personages hun passiones? Welke emoties beogen toneeldichters bij de toeschouwer in gang te zetten?
129 Smits-Veldt 1991, p. 33 e.v. 
130 Deze term wordt door Konst 1993, p. 74 en 123, gebruikt voor gesproken passages in een toneelstuk waar-
in de speler meestal in een monoloog zijn gemoedgesteldheid uit.
131 Konst 1993, p. 182 e.v en 234.
132 Konst 1993, p. 176-177.
133 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 201.
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3.10.3 Andere aspecten van Thimoklea 

Zoals vermeld worden in de Thimoklea tijd en plaats van handeling niet expliciet
genoemd, alleen onder de inleidende ‘Zin’ staat dat het toneel te Thebe is. Analyse
van de tekst laat een niet al te grote spanne tijds zien, door Meeus c.s. relatieve een-
heid van tijd genoemd. Ook de door hen genoemde relatieve eenheid van plaats is
aantoonbaar.134 Op het toneel moeten namelijk drie locaties voor het publiek her-
kenbaar geweest zijn: de vlakte voor de legertent van Alexander, een plek in de stad
Thebe en een ruimte voor het huis van Thimoklea. 

Dit kan polytopisch opgelost zijn met verschillende locaties tegelijk op het to-
neel, of monotopisch met changement van de decorschermen. Gezien het verschil
met Clorinde en Dambise is Zoet niet principeel, maar zijn gewijzigde praktijk zal,
behalve met de vereisten van de plot, mogelijk te maken hebben met het delectare
van het publiek. Dat hierdoor een hogere recette mogelijk was, zal de regenten van
de Schouwburg zeker niet ontgaan zijn en mogelijk hebben zij er bij Zoet op aange-
drongen de wensen van het publiek zoveel mogelijk te respecteren. 

Met deze stofkeuze heeft Zoet een bekend thema aangesneden. Alexander be-
hoort sedert de Oudheid tot de populaire helden en zijn heldendaden zijn door di-
verse schrijvers breed uitgemeten. Zijn daden en in dit geval zijn rechtvaardige hou-
ding ten opzichte van Thimoklea waren dus genoegzaam bekend. Voor dit
toneelstuk heeft Zoet volgens eigen bronopgave een editie van Q. Curtius Rufus,
Historie van ’t leven en daden Alexandri de Groote gebruikt.135 Het verhaal over
Thimoklea daarin bevat echter weinig van de saillante details die Zoets toneelbe-
werking ervan zo aantrekkelijk maken. In verschillende historiewerken wordt stee-
vast de steniging van de verkrachter genoemd en de vrijspraak van Thimoklea door
de rechtvaardige Alexander.136 De populariteit van het verhaal blijkt tevens uit
eigentijdse publikaties, waaronder de Wtnementheyt des Vrouwelicken geslaghts,
een succesvolle verdediging van de vrouw door Johan van Beverwijck uit 1639.137

Zoet heeft daarin de subjectieve maar inspirerende historie van Thimoklea kunnen
lezen. Daar dwong de met wijn ‘opgevulde’ hopman Alexander – niet de koning –
Thimoklea bij hem te slapen. Tevredenheid bleef uit, want hij wenste tevens haar
verborgen goud en zilver te bezitten. Na gedeeltelijke dwang vernam hij de berg-
plaats en in de vroege ochtend daalde hij in zijn onderkleren in de put af, maar werd
door de oplettende Thimoklea en andere meisjes met stenen bekogeld tot de dood
erop volgde. Uiteraard sprak de koning haar vrij. 
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134 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 166 en 170.
135 KB, 2e druk uit 1627. Hier wordt op p. 23 de geschiedenis van Timoklea vermeld. Zij werd verkracht door
een overste van de Thraciërs, die daarenboven nog geld van haar begeerde, waardoor de moord in de put kon
worden ingezet. Nadat hij erin geworpen was, werd hij onder stenen bedolven. De vermelding van de naam Phi-
lippus Melan(ch)ton als bron onder de ‘Zin’ aan het begin van het stuk, wijst mogelijk op het feit dat Zoet gebruik
gemaakt heeft van diens vertaling van de Chronica Carionis (1586).
136 Verg. Melanchthon 1586, p. 151 en Plutarchus 1644, p. 295b.
137 Van Beverwijck 1643, p. 156c.
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Ook een iconografische traditie van de ondergang van deze Thebaanse veldheer
kan Zoets dramatische verbeelding hebben beïnvloed. In de Schat der Gesontheyt
van de eerder genoemde J. van Beverwijck wordt het hoofdstuk ‘Van de Gierig-
heyt’ geopend met een gravure die een situatie verbeeldt, die Zoet voor ogen kan
hebben gestaan bij het concipiëren van Thimoklea. Een vrouw duwt schijnbaar
moeiteloos een Romeins veldheer in de put.138 Het verhaal zal in Zoets tijd alge-
meen bekend geweest zijn. Dat de toneelversie ervan op een aantal punten afwijkt,
is een gevolg van Zoets adaptatie aan de smaak van het publiek en tevens zijn inten-
tie aan zijn treurspel een didactische functie toe te voegen.

Tot slot dient nog een opmerking geplaatst te worden bij de Pindarus-episode.
Uit de dialoog tussen Alexander en Pindarus komt Alexander tevoorschijn als de
ideale, tolerante heerser, anders dan de Amsterdamse magistraat in Zoets tijd. Uit
de hiervoor geciteerde woorden van Pindarus, in wie wij Zoet kunnen lezen, is zijn
frustratie over het artistiek gemuilkorfd zijn door justitie op te maken. Hij dacht
waarheid te kunnen spreken, maar de magistraat zag in zijn dichten slechts laster.
Als hij zich opnieuw op een dergelijke wijze literair uitlaat dan volgen er boeten,
beurspijn. Zoet lijkt zich een houding te hebben aangemeten zoals Pindarus aan de
dag legt. Dat justitie hem liet controleren, zoals hij laat doorschemeren en dat er
boetes betaald zijn, waardoor geen onvertogen woord meer op papier gezet kan
worden, zal wel overeenkomen met de werkelijkheid. In het jaar 1641 kwamen van
Zoet voor zover bekend geen hekeldichten meer op de markt, alleen werk waarmee
hij zich literair scheen te willen rehabiliteren, zoals dit toneelstuk en de nog te be-
spreken deftige Maagden-baak. 

Met deze bedekte toespeling lijkt hij het publiek, dat deels van de artistieke kne-
velarij op de hoogte was, op de methodes te wijzen, waarmee schout en schepenen
dachten kritiek en spot te kunnen smoren. Alexander lijkt met zijn uitspraak over
de vrijheid van de dichter en de functie van zijn voorbeelden schout en schepenen
een spiegel voor te houden. Misschien wilde Zoet, door Alexander als voorbeeld te
nemen, ook een beroep doen op de wijsheid en kunstlievendheid van de magistra-
ten. Die laatste faculteit kon toch wel bij hen verondersteld worden, want zij
woonden de voorstelling van Aran en Titus bij.

3.11 Maagden-baak

Enkele jaren voor Tengnagels literaire wederopstanding kwam ook in het jaar 1641
een deftig werk van Jan Zoet op de markt onder de titel Maagden-baak voorgestelt
in Minnelijke Leer-beeltjes vast gemaakt door verscheyden Historien, en vreemde
gheschiedenissen. Het werd gedrukt door Broer Jansz. en uitgegeven door J.J.
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138 Van Beverwijck 1640, p. 185. Op p. 196 wordt onder verwijzing naar Plutarchus de geschiedenis van Thi-
moklea kort verhaald, echter zonder haar naam te noemen.
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Schipper.139 Van dit uiterst zeldzame boekje in octavo-oblong formaat zijn voor
zover bekend in Nederland slechts twee incomplete exemplaren bekend, beide aan-
wezig in de Koninklijke Bibliotheek.140 In de literatuurgeschiedenis heeft het lange
tijd geen plaats mogen innemen, pas in de twintigste eeuw heeft Van Es het bundel-
tje herontdekt en met veel waardering besproken.141 Vanwege de onbekendheid en
boeiende inhoud, maar vooral ook om Zoets aandacht voor populaire onderwer-
pen, is een uitvoerige bespreking gerechtvaardigd. Dit boekje markeert tevens het
einde van een bepaalde periode in Zoets oeuvre. Schipper, of misschien Zoet zelf,
heeft een nog niet geïdentificeerde graveur bereid gevonden deze bundel op te sie-
ren met een aantal fraaie gravures. Hierdoor heeft het boekje het karakter gekregen
van een embleembundel, zoals Van Es reeds veronderstelde.

3.11.1 Het voorwerk

Het werk wordt geopend met een gegraveerd frontispice waarop een aantal dames
(de maagden) te zien is, die op een kade in een druk gesprek gewikkeld zijn. Tussen
hen staat Cupido, die hen opmerkzaam probeert te maken op een schip dat met ge-
bolde zeilen naderbij vaart. Achter het gezelschap staat een paal waaraan een korf
met vuur hangt als een baak voor de schepelingen. Deze baak symboliseert de aard
van het boekje, waarin de maagden kunnen lezen hoe te handelen bij de vele moei-
lijkheden die zij zonder twijfel op het pad der liefde zullen tegenkomen. 

Uit de gedrukte titel blijkt dat Zoet de ‘Minnelijke Leer-beeltjes’ wil ‘vastmaken’
door zowel ‘Historien’ als ‘vreemde gheschiedenissen’. Met de puristische term
‘Leerbeeltjes’ zal Jan Zoet die zich hier meer dan in zijn eerdere werken opwerpt als
didacticus, emblemata bedoeld hebben. Zijn neiging zoveel mogelijk woorden van
vreemde origine te vervangen door zuiver Nederlandse, was al eerder gebleken.142

Omdat volgens Zoet de gravures verschillend kunnen worden verklaard, heeft hij
zijn uitleg gegeven in de eraan toegevoegde verhalen. Hij maakt daarbij onder-
scheid tussen ‘Historien’ en ‘gheschiedenissen’, tussen algemenere verhalen en be-
schrijvingen van een bepaalde gebeurtenis.143 Een enkel verhaal is is, zoals zal blij-
ken, zo’n vreemde, waar gebeurde, ‘geschiedenis’. Dit onderscheid is echter voor
de inhoud en de moralisering van gering belang, want in vrijwel alle verhalen wordt
de maagden een zware en vaak droevige kost voorgezet, soms enigszins verzoet
door een zangversje.
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139 Maagden-baak. Zie Bijlage 1B, nr. 20a.
140 Een exemplaar is ook aanwezig in de British Library (11556.aa.2). Een octavo-oblong-uitgave van dit boek-
je uit 1645, eveneens uitgegeven door Schipper, bevindt zich in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
Zie Bijlage 1B, nr. 20b.
141 Van Es 1952 V, p. 210-211, waar ten onrechte Maagdenbank staat. Alleen Le Jeune heeft er voor zijn
bloemlezing (1828) een aantal gedichten uit overgenomen. Zie hoofdstuk 11, p. 671-673.
142 Zie voor zijn bemoeienissen met de taal hoofdstuk 10.4.
143 Voor ‘geschiedenis’, zie WNT IV, 1724, en voor ‘historie’ WNT VI, 766.
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Na de titelpagina is er plaats ingeruimd voor een anonieme afbeelding: een borst-
beeld geplaatst op een sokkel. Aangenomen mag worden dat Jan Zoet hier is uitge-
beeld. Afgezien van de vermeende afbeelding van hem in het Minnebeekje lijkt dit
een eerste en duidelijke weergave van zijn uiterlijk. Door de schaarse afbeeldingen
van hem bestaat er amper een iconografische traditie. Het snorretje, een dun verti-
kaal sikje en de enigszins smalle vorm van zijn gelaat zijn de weinige kenmerken
waarin dit portret lijkt op dat in de DW van 1675. Nu, in 1641, zien de lezers hem
waarschijnlijk afgebeeld als de trotse schepper van een fraaie embleembundel, want
hij wordt geflankeerd door twee met boog en pijlenkokers uitgeruste Cupido’s die
hem een lauwerkrans boven het hoofd houden. Een anonieme opdrachtgever –
Zoet zelf? – heeft de dichter een klassieke allure gegeven door zijn borstbeeld op
een met een guirlande versierd kapiteel te plaatsen, om hem hiermee een plek te ge-
ven in de galerie der gelauwerde poëten. Met deze verering lijkt hij op het hoogte-
punt van zijn carrière te zijn.144

In de opdracht ‘Aen alle lees-grage Amstelmaagden’ zet Zoet uitvoerig zijn be-
doelingen uiteen. In tegenstelling tot de min- en zanglustige maagden, aan wie vele
bundels opgedragen zijn, zijn de dames voor wie deze Baak bestemd is, weetgierig.
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Uit dit werk valt voor hen op het glibberig pad der liefde heel wat te leren. Om deze
materie wat aanschouwelijker voor te stellen, haalt Zoet zijn bekende maritieme
metaforen weer van stal, waarin mens en leven worden vergeleken met schip en zee.
Hulpmiddelen zijn nodig om in de veilige haven te geraken. Dit geldt ook voor de

Minnelijcke Liefkostertjes, want het Vryen is niet anders als een Zee, beset met menighten
van klippen ende bedeckte sanden, waer op men lichtelicken kan komen te verzeylen, by al
dien den Stierman maer een weynigh sijne bekommernissen aen een zy set, latende aen een
onbedrevene de sorge van het roer. Dat is, wanneer een Maagdt haer door de verleydende
redenen van een doortrapt Jongman laet in slaep wiegen, haer selven, eer dat sy daer op
denckt, sal vinden rontom beset met ontallijke klippen van bedrogh, also dat sy nauwelicx
sonder Schip-breuck, daer van haer selven sal kunnen bevrijden.145

Net zoals een stuurman niet zonder hulp zijn schip de haven in kan sturen, zo heeft
ook een maagd een ‘baak’ van node. Tenminste twee redenen zijn daartoe aan te
wijzen. De eerste vindt zijn ontstaan in de periode van het vrijen; de grootste moei-
lijkheden kunnen zich dan voordoen die zelfs de slimsten op dat terrein niet onder-
kennen. Door kennis te nemen van de vreemde en droevige historiën in de Maag-
den-baak, kunnen de onervaren meisjes zich behoeden voor allerlei narigheden. De
andere reden om een baak nodig te hebben, is hoe ‘in de gewenste haven des Huwe-
lijcx’ te geraken. Vele teleurstellingen kunnen worden voorkomen als de trouwlus-
tige maagden die ‘Leer-beeltjes’ lezen die ‘alle diepten en ondiepten vertonen’ op
weg naar het huwelijk. Evenwel, onder alle omstandigheden dient voor de maagden
het leiden van een eerbaar leven op de eerste plaats te komen. Hoewel die regels en
wetten om zo zuiver mogelijk te leven overal in het boekje zijn terug te vinden,
heeft Zoet om hen van dienst te zijn vóór de verhalen een ‘Cabinet des deughts’ ge-
plaatst. Een dergelijke deudgdenspiegel is voor de dames van groot belang, want er
worden tegenwoordig ‘veel fauten ende misbruyken bespeurt’. Deze dienen hard-
handig te worden aangepakt en daartoe worden er ‘eenige hartbytende materijen’
gebruikt, immers ‘Sagte Meesters Maken stinkende wonden’. Bittere medicijnen,
soms verzoet door enige ‘Sang-vaersjes’, worden zo ter genezing aangeboden. 

Ondanks alle moeite die Zoet zich getroost heeft, is hij ervan overtuigd dat de
kritiek in alle hevigheid zal losbarsten. Hem zal verweten worden dit boekje over
de ‘Vryen staet der Maeghden’ toch te hebben voorzien van een ‘Echts-wapen-
schilt’ dat de plichten van het huwelijk leert. Tevens zal hij voor struikrover wor-
den uitgemaakt ‘ende dit om de Historie van onsen Amsteldamsche Helena welcke
eerder als de onse is ter wereldt gebracht, in de Minne-Spiegel der Deugden, gerijmt
door den Zoetvloeyenden Krul’.146 Dit aardige verhaal met zijn raadsels bespreek ik
hieronder. Voor de ‘Herteboeystertjes’ verwacht hij nog eens Hel en Hemel, uit-
beeldende quade en goede Houwelijken te kunnen uitgeven, een boekje dat dient
tot verbetering van alle hedendaagse huishoudingen. Ten slotte spreekt Zoet de
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hoop uit dat God deze lieftallige ‘Beulinnetjes’ veel geluk zal schenken. Het hier
beloofde boekje is voor zover bekend niet onder die titel verschenen; wel bevindt
zich achter de in 1649 door Zoet bewerkte Wintersche Avonden een apart werkje,
Geluk en Ongeluk des Houwelikx.147 Of deze bewerking de door Zoet beloofde
publicatie is, valt niet te bewijzen.

Origineel is Zoet met frontispice en opdracht zeker niet. Verschillende werken
van Cats, waaronder vooral diens Maechdenplicht, hebben hem meer dan eens tot
richtsnoer gediend. Zo stond een prent uit dit werk ongetwijfeld model voor het
frontispice van de Maagden-baak.148 Op Cats’ prent staat Cupido bij een stevige
baak eveneens een binnenzeilend schip op te wachten, maar de maagden ontbreken. 

De uitgever, Schipper Jan, wijdt een ‘Klinkdicht’ aan de maagden, tot lof van Jan
Zoet. Hij spoort hen aan hun ‘vensteren’, ogen, te openen voor de aangename wijze
waarop Zoet hun leert wat de jeugd siert en de ouderdom eert. Zoet verdient alle lof
voor zijn baak die tot ‘wel-leven’ leidt, wanneer maar de wetten gevolgd worden
die de deugd voor ogen staan. 

Het einde van een maagdenleven is het begin van het huwelijk. Dit wordt uitge-
beeld in het ‘Echts-Wapenschilt, Alle trouwlievende Maegden als een Leer-beeldt
voorgestelt’.149 In vele alexandrijnen zet Zoet uiteen hoe echtgenoten in het huwe-
lijk met elkaar dienen om te gaan. Hun relatie wordt visueel voorgesteld in een
waarschijnlijk aan Cats ontleend ruitvormig schild,150 in de Maagden-baak geflan-
keerd door twee Cupido’s tussen geopende gordijnen. Op het schild ploegt een
span ossen elk met een haam en gedreven door een boer. Het gedicht is een explica-
tie van dit embleem. Allereerst wordt gerefereerd aan een vroeger uitgegeven wa-
pen – waarschijnlijk door Cats – dat het vrije maagdenleven symboliseerde. De
echtelijke staat verdient echter ook een wapen en dat is nu in de Maagden-baak te
zien, een duidelijke maar enigszins boerse voorstelling van het huwelijk. Zoet legt
er verder bij uit, dat dit Wapen geen woest gedierte bevat, noch een helm, voorstel-
lingen die slechts wijzen op heldenmoed en veroveringen, maar ossen die rust en
vrede uitdrukken. Zij wijzen op verbondenheid, gelijkheid van wil, vrede en gewil-
ligheid. In zo’n huwelijk is vanzelfsprekend de ‘vreze Gods’ aanwezig, waardoor
het samenzijn verrijkt wordt met ‘sieraden’, zoals geluk en echtelijke liefde, gesym-
boliseerd in de mirtekrans, die om het schild gedrapeerd is. Het juk, hoewel niet als
zodanig op het schild getekend, wordt eveneens een diepere betekenis toegekend.
Het is de ‘vaste Knoop des Huwelicx’, eerst de dood ontdoet de mens hiervan

Hier door wert maer alleen de vryigheyt genoten:
Of ’t was dat de eene niet gelijck den and’re wou,
Want vuyl onkuysch bejagh breeckt oock de vaste trou, 
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147 Zie hoofdstuk 5, p. 289.
148 Cats 1618b, p. 27.
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Wat rampen, wat verdriet, wat ongeval, wat plagen
Dat komen, dese twee die moetent t’samen dragen.151

Het juk laat beiden gelijke tred houden in het leven, maar kan ook beiden doen lij-
den wanneer een van de twee uit de band springt. Tenslotte wordt ook de ploeg van
symboliek voorzien. Deze kan de zwaarste klei doorsnijden, mits de ossen samen
en in vaste tred die zware arbeid voor land en huis willen volbrengen. Uit het wa-
penschild kunnen man en vrouw opmaken hoe de echtelijke staat zo goed mogelijk
onderhouden dient te worden. Omdat deze lessen misschien te ‘hartbijtent’ zijn,
wordt een vers toegevoegd, ‘Aen de gehuwde’, dat op de melodie van ‘O Kers-
naght, &c’ gezongen kan worden. De essentie van dit lied is hoe beide echtgenoten
zich tegenover elkaar hebben te gedragen. Opvallend zijn onder meer de volgende
gedragscodes: men moet zich onthouden van onvriendelijk taalgebruik, de man zal
de vrouw niet overheersen, maar ook

De Vrou moet haer de minste achten,
En sich voor ’t nors gebieden wachten, 
Maer toonen staegh een bly gelaet.
Jae al heur sinnen samen brengen
Om ’t suur met Zoet te ondermengen, 
Ten beste van deez’ zuiv’re staet.152

Om aan deze niet geringe voorwaarden voor een goed echtgenote te kunnen vol-
doen, zullen de maagd en echtgenote in spe de voorbeelden en lessen uit de Maag-
den-baak zeer ter harte moeten nemen.

Volgens Jan Zoet zullen maagden zich dus niet slechts moeten wapenen tegen
problemen met al of niet gewenste vrijers, maar zich eveneens moeten voorberei-
den op het samenleven met hun uitverkorene in een huwelijk zoals Zoet dat voor-
spiegelt. Hij heeft het gedrag uitvoerig uiteengezet en van de essentie een embleem
gemaakt. Misschien heeft het ruitvormige wapenschild in Cats Maechdenplicht
hem daartoe geïnspireerd. Met zijn op het boerenwerk geënte huwelijkssymboliek
maakte hij zich echter los van zijn voorbeeld, dat ‘alle eerbare Maeghden toe-
gheeyghent’ is.153 Het gaat hier tenslotte niet alleen om een vrij maagdenleven, het
huwelijk is minstens zo belangrijk.

3.11.2 ‘Cabinet des Deugts’

Voor de maagden zich kunnen gaan laven aan ‘Historiën en gheschiedenissen’,
worden zij overstelpt met adviezen van humanistische origine in het ‘Cabinet des
Deugts, geopent door de Negen Sang-susteren’.154 Een gravure waarop de gelau-
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werde Apollo gezeten op een troon wordt toegesproken door een van zijn muzen,
terwijl de anderen, voorzien van hun attributen, hun beurt afwachten, visualiseert
het begin van dit lange gedicht. Apollo begeert van elk der negen muzen te weten
wat een maagd het meeste siert. Om beurten prijst elke muze haar deugd aan als de
mooiste die een maagd kan bezitten. Clio, die de rij opent, acht welgemanierdheid
onmisbaar en ‘voort, dat sy lees-graegh is in wel beschreven boecken’. De hieruit
verkregen ‘sieraden’overtreffen verre de uiterlijke pronk van goud en diamanten.
De volgende muze, Melpomene, beveelt statigheid, eerbiedwaardigheid en deftig-
heid aan. Zonder deze eigenschappen komen schoonheid, kledij maar ook wijsheid
niet tot hun recht. Thalia voegt er op haar beurt aan toe, dat de vorige deugden hun
glans verliezen als zij niet worden vergezeld van een vriendelijk gelaat. Daarmee,
betoogt zij verder, kan zelfs de wreedste mens bedwongen worden. Een nors gelaat
daarentegen verjaagt de mensen in weerwil van een fraai gewaad. Euterpe echter,
die Thalia opvolgt, ontkent de kracht der vriendelijkheid niet, maar volgens haar
prevaleert het bezit van een ‘begaefde tong’,

Een tongh die na de kunst haer woorden op kan schicken,
Een tonge niet gewent op leckerny te slicken 
Maer die in deftigheyt gestaegh haer reden doet,
Die na de tijt verreyst [sic] kan wesen straf en Zoet, 
Een tongh, die soose wil haer woorden kan bestricken,
Een tong die alsse spreeckt de hoorders doet verschricken
En dat door deftigheyt.155 

Schoonheid, vriendelijkheid, statigheid en zelfs welsprekendheid verliezen hun
waarde als zachtzinnigheid ontbreekt, meent Terpsichore, de volgende muze. In
haar ogen is de maagd een luit gelijk,

Schoon dat sy vriendlijk is, en statigh gemaniert,
En mist sachtsinnigheyt, soo is sy ongeciert;
Sy is gelijck de Luit, versien met alle snaren, 
Maer die geen Quint en heeft om met de Bas te paren.156

De laatste regel lijkt op een zegswijze die kan beduiden dat bij het ontbreken van de
‘Quint, de vijfde snaar op een vedel’, haar de mogelijkheid ontbreekt harmonieus
met anderen om te gaan.157 In dit geval kan ‘Korzeligheid’ optreden, een gebrek dat
Terpsichore later apart bezingen zal. De muze van het liefdesdicht, Erato, vindt dat
een maagd zich het meeste siert met nederigheid. Welke deugden men ook heeft, ze
zijn gelijk schatten, ‘in vuile mest begraven’, als nederigheid afwezig is. 

Wat voordeel geeft haer ’tschoon gelaet? 
Wat baten peerlen, of robijnen?
Wat vleyerij, wat Zoete praet?
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Of d’oogen morgen-sterren schijnen,
’t Is niet, of sy volmaektheyd heeft,
Wanneer sy opgeblasen leeft.158

Na het pleidooi van Erato buigt Calliope zich voor Apollo, hem, zoals alle Muzen
doen, prijzend voor zijn liefde voor de mensheid, om haar deugd, een die de andere
verre overtreft, aan te bevelen. Het is de ‘Naerstigheyt’, de ijver, de ‘Spring-fontein,
daer ’t al wert uitgeput’. Zonder dit sieraad verliezen andere deugden hun kracht en
zullen weer snel verdwijnen. Haar plaats voor Apollo wordt vervolgens door Ura-
nia ingenomen om godsdienstigheid als hoogste deugd aan alle maagden voor te
dragen: ‘’t zaedt waer alle deugd opwast’.

Godtsdienstigheyt die kan den Mensch onsterflijk maken,
En doen haer door de doot wêerom in ’t leven raken.
Godtsdienst die maeckt den Mensch den Goden self gelijk,
Godtsdienstigheyt die maekt den Armen eeuwigh rijk.159

Deze uitspraken over de uitwerking van de godsdienst op de mens moeten duide-
lijk maken dat een godsdienstig leven ook voor een maagd een voorname deugd
moet zijn. Leeft zij echter ‘godloos’, dan is zij ‘een Monster dat den hel bewaekt’.
Meer dan een algemene waarschuwing het religieuze in het leven niet te veronacht-
zamen, lijken deze woorden niet te behelzen. Ten slotte wordt deze deugd nog
overtroffen door de laatste en naar het zeggen van Polymnia de hoogste en lofwaar-
digste van alle die een maagd kan bezitten, de ‘Gezegzaamheyt’. Deze deugd, die
een houding van inschikkelijkheid, plooibaarheid of gehoorzaamheid betekent, is
de belangrijkste eigenschap van een maagd.160 Bezit zij deze deugd, dan is zij als een
wonder van volmaaktheid, iemand die zich schikt naar de willekeur van een ander,
van haar man, minnaar, of van beiden. 

Dit gedicht wordt besloten met een ‘Toezang aen de Maagden’, waarin de muzen
nogmaals optreden, maar nu bezingen zij de ondeugden die het tegengestelde in-
houden van hun eerder aangeprezen deugden. Intrigerend is de erboven geplaatste
‘Vois’: ‘Mijn Chelittema, liefje siet &c.’, de beginregel van Zoets lied voor zijn ge-
liefde ‘Machteltie’.161 Deze melodieaanduiding lijkt niet toevallig gekozen bij een
lied dat over ondeugden gaat. Naar eerdere opmerkingen van Tengnagel te oorde-
len, en vergeleken met latere spot van Jan Vos, vormden Jan Zoet en Machtelt Claes
een paar. Het valt dus sterk te betwijfelen of hun verhouding het in de Maagden-
baak geschetste ideaal nabij kwam. Daarom is het niet al te speculatief te veronder-
stellen, dat de besproken aanbevelingen ook door Machteltje ter harte genomen
zouden moeten worden. Of Machteltje zich Clio’s voorbeeld van misbruik moest
aantrekken, zal nooit bewezen kunnen worden, suggestief is het wel:
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Al pronkt een Maagt met suiver schoon,
Een losse tong’ sal haer ontcieren.
Te veel van praet berooft de kroon
Van deugd, haer voegd geen dartel swieren
In ongebonden lichte snap
Heel buyten ’t spoor van wetenschap.162

Verrassend is, dat in de volgorde der deugden de ‘Gezegzaamheyt’ bovenaan staat.
Zij stemt niet overeen met de traditionele eigenschappen van Polymnia en is even-
min in het arsenaal van deugden van de andere muzen terug te vinden. Mogelijk
heeft Zoet zelf haar deze eigenschap toegedacht om die deugd als belangrijkste ei-
genschap in het gedragspatroon van de vrouw te schetsen. Ook met de eerder ge-
noemde deugden als ijver en godsdienstigheid heeft hij de oorspronkelijk verheven
artistieke symboliek vervangen door eigenschappen die meer toegespitst zijn op
het nut in de praktijk van het dagelijks leven. De volgorde van de door Zoet ten to-
nele gevoerde muzen is terug te vinden in de Uytleggingh op den Metamorphosis
van Carel van Mander.163 De eigenschappen van de eerste drie muzen en ook van
Terpsichore zijn nog enigszins verwant met de standaarduitrusting zoals die door
Van Mander beschreven is, maar de andere muzen etaleren slechts de door Zoet ge-
formuleerde eigenschappen. Zo vervangt hij het merendeel van hun artistieke vaar-
digheden door gedragseigenschappen die het ideale meisje moet bezitten. De laatste
drie ‘deugden’, ijver, godsdienstigheid en onderdanigheid, hebben in die tijd het
vrouwbeeld vooral bepaald, zoals ook te lezen is in Cats Houwelick, de huwelijks-
bijbel bij uitstek. Hierin worden deze eigenschappen zelfs beschouwd als plichten
voor de vrouw.164 In de Maagden-baak wordt niet over plichten gesproken, daar
tekent Zoet die eigenschappen als deugden van goddelijke origine, maar in werke-
lijkheid worden de Muzen van hun voetstuk gehaald om als symbool te gaan funge-
ren voor een traditioneel en conventioneel vrouwbeeld. Omdat een bron voor deze
interpretatie van het deugdenpatroon van de maagd niet gevonden is, lijkt Zoet
vooralsnog de inventor van het ‘Cabinet des Deugts’.

3.11.3 De verhalende gedichten

De gedragscodes die een maagd zich eigen moet maken om moeilijke situaties het
hoofd te kunnen bieden en zich voor te bereiden op het huwelijk, dient zij te destil-
leren uit zeven verhalen. Deze zijn elk voorzien van een of twee gravures, waarover
Zoet het volgende in de opdracht meedeelt. ‘Om dit [t.w. de bittere medicijnen die
de verhaaltjes verschaffen] een weynigh voor uwe verliefde en dwingende ooghjes
op te proncken, hebben wy de Plaetjes, hier in nodigh, na de bequamste orden,
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ende door een goet Meester laten snijen’.165 Hij heeft met deze prenten echter meer
beoogd dan alleen maar een afbeelding van een bepaalde gebeurtenis. Van de negen
prenten die de verhalen verfraaien, is er slechts één die alleen maar een situatie ver-
beeldt zonder enige vorm van moralisatie; de andere zijn duidelijk emblematisch
van aard.166 De structuur van deze emblemen is traditioneel: zij bevatten een motto,
een plaat en een bijschrift. Hoewel bij twee prenten de spreuk ontbreekt, hebben
acht gravures verder een gelijke opbouw. Op de voorgrond is een handeling c.q. ge-
beurtenis te zien, die een uitleg behoeft. Deze is in de meeste gevallen te vinden in
wat de mensen doen die zich op de achtergrond van de gravure bevinden. Voor een
juist inzicht zijn de erbij passende verhalen in de meeste gevallen toch onmisbaar.
De gravures zijn origineel en bestemd voor de onderhavige bundel, maar verschil-
lende beeldelementen komen ook in vroegere embleembundels voor, zij het met
een enigszins afwijkende duiding. Zo zijn bijv. de de twee honden die elkaar een
bot betwisten op het openingsembleem bij het tweede verhaal ook te vinden in Th-
ronus Cupidinis uit 1620.167

Dat Zoet goed thuis was in de werken van Cats, was al eerder gebleken. Ook in
dit emblematisch gedeelte van de Maagden-baak zijn diverse invloeden en ontle-
ningen aan Cats’ werk zichtbaar. Hoewel de spreekwoorden boven de gravures
niet letterlijk uit diens embleembundels zijn overgenomen, valt een vergelijkbare
dictie wel op.168 Deftiger dan in zijn Hedensdaaghsche Mantel-eer en Bachus-
Hooghtijt formuleert Zoet voor de maagden zijn lessen in een aantal eenvoudig te
memoriseren spreekwoorden, zoals ‘Ontrent de eer, dient veel geweer’ en ‘Al
schijnt ’t Zoet, ’t is niet als roet’. 

Ook is Cats’ invloed duidelijk merkbaar in de door Zoet gebruikte metriek in de
verhalende gedichten.169 In vele alexandrijnen toont hij hoe onvoorzichtig maag-
den kunnen zijn en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Elk verhaal wordt af-
gesloten met een samenvattend lied. Ook Cats’ werkwijze, waarbij alledaagse za-
ken hem reden gaven tot bespiegeling en moralisatie, wist Zoet zo te waarderen, dat
hij deze soms bijna letterlijk overnam. Na een paar inleidende woorden luidt het
Catsiaanse begin van het tweede verhaal dan ook als volgt:

Alsoo ick door de Stadt eens tot vermaken gingh
Soo sach ick op de Straet een vreemt en seltsaem dingh,
Ick sach een honde-krijgh, ick sagh twee doggen bijten, 

3.11 Maagden-baak

165 Maagden-baak, p. A7vo . 
166 Drie gravures uit de Maagden-baak zijn later terug te vinden in het Toonneel der Ambachten van J. van
Neyenborgh, gedrukt door Sipkes in Groningen, 1659. Daar Broer Jansz in 1652 overleed, is het goed mogelijk
dat Sipkes een aantal koperplaten uit diens nalatenschap heeft gekocht. De gebruikte koperplaten zijn de volgen-
de: Echts Wapenschild (Maagden-baak, p. 2) in Van Neyenborgh 1659, p. 76 (bij de akkerman); de weerhaan op
de toren (Maagden-baak, p. 141) in Van Neyenborgh 1659, p. 44; de hond en de egel (Maagden-baak, p. 120) in
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168 Zie Bijlage 3.
169 Zie hiervoor uitvoeriger hoofdstuk 10, p. 638.

175



Gelijck of sy malkaer aen flenters wouden rijten:
Een yder doet sijn best, ghelijck een dulle Beer
Verleckert op een proy, om ’t woedende begeer
Te blussen door den rooff. hier spitst ick al mijn sinnen
Te sien waer om dit goet dees quaetheyt moght beginnen,
Ik vind op ’t lest een been, ik sie dit is de buit
Waerom dees slagh gheschiet, waer van dees boosheyt spruit.170

Evident is de parallellie met het begin van een aantal gedichten uit Cats’ Spiegel van
de Ouden en Nieuwen Tijdt en in het bijzonder met zijn Klagende Maeghden en
Raet voor de selven, een soortgelijk oblongboekje uit 1633 of 1634 met prenten en
didactische verhalen.171 Zoet weet op vergelijkbare wijze als Cats lering te trekken
uit dagelijks voorkomende gebeurtenissen. Twee honden vechten om een been,
want zij kunnen het niet beide bezitten, noch delen; zo kan een maagd die een vrijer
heeft, niet alleen met andere jongens staan praten, want ‘liefde geen macker lijt’.172

Hoewel de zeven lange gedichten interessant genoeg zijn voor een uitvoerige
analyse, moet er een keus gemaakt worden, ondanks de afbreuk die het doet aan
Zoets gevarieerde aanbod. 

Het gedicht met de spreuk ‘Wie veel vertrout, die maecktze stout’ opent de serie
verhalende gedichten. Het is verrijkt met een gravure, waarop een aan tafel gezeten
man van een kat een haal krijgt, terwijl op de achtergrond een verliefd paar elkaar
aan het strelen lijkt te zijn. Als de man de kat niet had aangehaald, was hij onge-
schonden gebleven, concludeert Zoet. Voor maagden is hier lering uit te trekken:
vrijers te lang zonder schroom te behagen, maakt ze vrijpostig. Dat gedrag kan de
maagden schaden en als haar ogen uiteindelijk open gaan, is het te laat. Dat een der-
gelijke tijdelijke verblindheid de meisjes opbreekt, blijkt uit een recente gebeurtenis
in Amsterdam. 

In een zestien pagina’s tellend gedicht vat Zoet met veel gevoel voor detail de ge-
beurtenis samen, die zich waarschijnlijk heeft afgespeeld in 1638, gelet althans op
het enig gedateerde pamflet dat samen met andere hekeldichten deze affaire ver-
slaat. Het gaat om de schaking van een Amsterdamse juffrouw door een Italiaan op
het ijs van de dichtgevroren Amstel in de nabijheid van het huis Kostverloren.
Voordat Zoet zijn verhaal begint, verzoekt hij de ‘Uitmunster onser eeuwen’173

hem de brutaliteit om erover te schrijven niet kwalijk te nemen. Zij is ‘Dit wonder
van ons tijt, dit so uitmentend [sic] beelt // Op Gijsbrechts Schou-Toneel haer
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170 Maagden-baak, p. 73-74.
171 Cats begint veel van zijn kortere verhalen op de volgende manier:
Lest daer ick over strate gingh, of: Siet doch eens wat vreemde grillen!
En lette vast op alle dingh, Siet eens wat een selsaem stuck!
Sach ick aldaer een jongen staen Schoon ick yder meyn te stillen,
Die greep in haest een yser aen Noch soo blyf ick inden druck.
Beide fragmenten uit Cats 1632 II, p. 36 en III, p. 86. 
172 Maagden-baak, p. 75.
173 WNT XVII, 1147: iemand die ergens het beste in is.
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wonder rolle speelt’.174 Uit Zoets slotgedicht blijkt pas dat zij luistert naar de naam
Commerijn. Zij wordt door hem niet alleen geëerd om haar schoonheid, maar ook
vanwege haar fluitspel en zang, waarmee zij velen op de Schouwburg heeft weten te
bekoren.175 Anonieme pamflettisten hebben van haar de Amsterdamse Helena ge-
maakt, die op het ‘Christale Tonneel’ tussen Kostverloren en Ouderkerk geroofd is
door een Milanese Paris. Deze associaties konden, behalve aan de overbekende my-
the, worden ontleend aan het op 11 oktober 1637 nog op de Amsterdamse Kamer
gespeelde stuk van J.H. Krul, ’t Vonnis van Paris en d’ontschaecking van Helena.176

Al eerder had Zoet gerefereerd aan dit verhaal. In zijn inleidende opdracht aan de
‘Amstelmaagden’ had Zoet alvast ontkend een ‘struyckrover’ te zijn, omdat men
hem waarschijnlijk zou gaan beschuldigen dit verhaal van de ontschaking uit de
Minnespiegel der Deugden van Krul te hebben geroofd. Dit bevindt zich in de
tweede druk van deze embleembundel, maar is veel breedsprakiger dan dat van
Zoet. De prent die Kruls gedicht illustreert, verschilt slechts in details van de gravu-
re in de Maagden-baak. Omdat Zoet zich onschuldig acht, vindt hij verdere toe-

3.11 Maagden-baak

174 Maagden-baak, p. 49.
175 De identiteit van de artieste heb ik niet kunnen achterhalen. 
176 Oey-de Vita 1983, p. 187
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lichting overbodig, ‘latende aen den wetende het oordeel welcke van beyden de wa-
erheyt van het eerste tot het laatste betoont’, dat wil zeggen: van het gehele verloop
van de ontschaking.

De blijkbaar gewelddadige, maar toch mislukte ontschaking heeft Amsterdam
zeker beroerd en dichters stof genoeg verschaft om met veel verve deze geruchtma-
kende gebeurtenis te beschrijven. Van de weinige gedichten hierover die de eeuwen
hebben getrotseerd is er een in plano bewaard gebleven. Een anonieme dichter heeft
in dit gedicht, Vrage Aen alle Poëten, op d’ Ontschakingh van d’Amsteldamsche
Helena door den Milaensche Paris,177 op een cryptische wijze met veel mythologi-
sche figuren een deel van die geschiedenis verhaald en tevens de kwestie opgewor-
pen wie aan zo’n ontschaking de meeste schuld heeft. Het meisje had de jongen eer-
der de deur moeten weigeren, de jongen daarentegen mag geen geweld gebruiken. 

Met veel compassie wordt die gebeurtenis eveneens door een andere anonymus
verteld in Schakinge van de Amsteldamse Helena Door den Milaensen Paris,178 een
pamflet uit 1638. De hier in ballingschap levende Milanees kon na de mislukte po-
ging worden gearresteerd en in de boeien gezet. Daarna wenst de anonieme dichter, 

Dat een vergoode pen dees wonderlijcke saeck
Wouw tot een Maeghden les, en tot een Iongmans baeck
In liefdens woeste Zee op ’t suyver wit eens stellen,
Tot mijdingh vande drooght en grondelose wellen 
Waer menigh lievend hart soo gruwlijck in vergaet,
En sticken onversiens dit aen een schendigh quaet.179

Met antwoorden op deze laatste uitdaging kunnen dichters maagdenbaken vol
schrijven. Zoet had in ieder geval een verhaal. Nauwkeurig heeft hij de gebeurtenis-
sen op een rij gezet: de komst van de Italiaan Balbiaen, diens pogingen om in het ge-
vlij te komen bij de familie, het groeiende wantrouwen onder Commerijn en ande-
re familieleden, zijn afwijzing en tot slot zijn uitvoerig beraamde plannen om haar
te schaken en de ontknoping ervan. Deze ontschaking moest van de Milanees Bal-
biaen plaats vinden op het ijs van de bevroren Amstel, waar Commerijn met een
klein gezelschap een sledevaart zou gaan maken. Met hulp van enkele gehuurde sol-
daten gelukte de toedracht bijna, maar een weigerend paard, blaffende honden en
de teruggekeerde jongelingen die hem met vork en schop dreigden, zorgden ervoor
dat hij moest vluchten. Alle maagden zullen na lezing Zoets wijsheden zeker ter
harte nemen. 

Naar onderwerpen voor twee andere verhalen heeft Zoet evenmin ver hoeven te
zoeken: zij waren al gebruikt voor zijn toneelstukken, de reeds bekende Olimpia
en Thimoklea.180 Voor het eerste verhaal heeft hij een berijmde versie gegeven van
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177 Vrage Aen alle Poëten, op d’ Ontschakingh van d’Amsteldamsche Helena door den Milaensche Paris. 
178 Schakinge van de Amsteldamse Helena Door den Milaensen Paris.Vertoondt op het Christale Tonneel tus-
schen Kostverloren ende Ouder-Kerck. Ghedruckt in ’t Iaer ons Heeren. 1638.
179 Schakinge 1638, p. 7.
180 Maagden-baak, resp. p. 168 en p. 120.
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het hiervoor behandelde verhaal over Olimpia in de Kracht der Liefde.181 De mo-
raal die Zoet aan de berijmde versie in de Maagden-baak verbindt, komt niet hele-
maal overeen met die in het toneelstuk. Daarin kon men leren dat de kracht van de
liefde in een vrouw niet onderschat moet worden. Opmerkelijk is het verschil met
wat het motto boven de gravure: ‘Al schijnt ’t soet, ’t Is niet als roet’ de lezer pre-
senteert. De prent verbeeldt een bij een tafel staande man, die met een doos in de
ene hand met de andere naar zijn mond wijst. Op de achtergrond is een tafereel ge-
schetst dat ongetwijfeld de laatste toneelscène in Olimpia verbeeldt. De priester
staat bij het altaar en Olimpia ligt ernaast op de grond, terwijl anderen geschrokken
toekijken. Opvallend is de afwezigheid van Alidor, geen toevalligheid echter, zoals
uit Zoets uitleg bij deze prent op te maken valt. Het inleidend gedicht verklaart om-
standig de functie van de voorstelling op de voorgrond:

Ick hebbe lestent self dit spreek-woort waer bevonden,
Na datmen van een Vrunt een doosje was gesonden
Vol eenigh vreemt Confijt, een dingh my onbekent,
Na dien ick sulcke kost het minst niet ben gewent,
Ick doe het decksel af, ick denck wat mach dit wesen,
Het scheen geweldigh Zoet men hoefde niet te vresen
Voor eenige bitterheyt, na ’t uyterlijcken scheen,
Dan met een bloot gesight en was ick niet te vrêen;
Ick steeck wat in men mont, ’t was anders niet als Suyker,
Dan in een ommesien so baer ick als de duyker182

Ick roep wat plaegh is dit, dit komt te byster vals,
In ’t eerste was het Zoet, nu bitterder dan alsz,
Nu bitterder dan Gal; ick gae myn mont stracx spoelen,
Ick schraep men tong daer by, noch kost ick niet verkoelen
De groote bitterheyt, ick doe al wat ick mach,
Dan dese vuyle smaeck die duert den gantschen dach.183

Voor de maagden leidt dit simpele begin tot de sombere conclusie, en tevens mo-
raal, dat in het dartele spel met de vrijer reeds de bitterheid van later is verborgen.
Slechts met moeite is deze moraal in de tekst terug te vinden. Duidelijk herkenbaar
zou zij zijn als Olimpia Alidor voor een bepaalde tijd bemind had, maar daarvan
was beslist geen sprake. Haar liefde voor Melante was zuiver en niet te vergelijken
met enige affectie voor Alidor, bij wie begeerte naar eer en macht overheerste. Van
een lang gekoesterde liefde voor een onbetrouwbaar gebleken vrijer was in het to-
neelstuk geen sprake. Zoet heeft waarschijnlijk een andere bedoeling met de gravu-
re gehad. In het toneelstuk wordt in het laatste bedrijf de vergiftigde huwelijks-
drank gedronken. Op de prent wordt dan duidelijk gemaakt, dat een dergelijk
aanvankelijk aangename drank vreselijke gevolgen heeft. Omdat deze prent vooral
de maagden tot voorbeeld moet dienen, zal de aanwezigheid van een stervende Al-
idor de toch al moeilijk te vatten bedoeling verder versluieren.
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181 Zie hiervoor, p. 143-146.
182 Maak ik een lawaai als de duivel (WNT III, 3576-3576).
183 Maagden-baak, p. 169.
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In het slotlied ‘Ongeluckige Trouw-Dwang’ wordt eveneens een niet eenvoudig
uit te leggen moraal aangedragen.184 Het handelen van de vader, de Sofy, wordt aan
de kaak gesteld, die zijn dochter tot een huwelijk dwingt. Het wordt de maagden
niet gemakkelijk gemaakt, want zij dienen hun ouders te gehoorzamen, maar deze
moeten van hun kant de belangen van hun kinderen zo goed mogelijk behartigen.
Hoewel Zoet dat niet expliciet stelt, zal hij gemeend hebben dat de ouders hun kin-
deren moeten behandelen volgens het hier voorgestelde motto en zeker niet de
handelwijze van de Sofy als leidraad nemen. 

Misschien was Zoets keuze om dit verhaal aan dat motto te koppelen niet zo han-
dig. Zonder gedetailleerde kennis van Olimpia’s ondergang was het plaatje waar-
schijnlijk zelfs voor tijdgenoten lastig te interpreteren.

Uit de geschiedenis van de heldhaftige Thimoklea konden maagden leren hoe zij
hun eer konden verdedigen.185 Onder het motto ‘Omtrent de eer dient veel geweer’
is een gravure afgedrukt met een tweedeling die identiek is aan die bij Olimpia’s
droeve historie. Op de voorgrond staat een hond te blaffen tegen een opgerolde
egel en de achtergrond is ingeruimd voor een voorstelling die de slotscène kan ver-
beelden uit Thimoklea. Deze tot het uiterst getergde vrouw knielt hier voor een
vorst die haar met uitgestrekte arm iets toereikt. Ook bij de interpretatie van dit
embleem is kennis van het impliciet aanwezige verhaal noodzakelijk, hoewel de
verdediging die de egel vertoont op een niet al te cryptische wijze duidelijk maakt
dat een maagd zich krachtig dient te verdedigen tegen allen die haar kuisheid bela-
gen. Het op de gravure aansluitende verhalende gedicht is een samenvatting van de
stof die Zoet gebruikt had voor zijn gelijknamige toneelstuk.

3.11.4 De laatste gedichten

Zoet besluit zijn Maagen-baak met enkele grote en kleinere gedichten en liederen.
Niet alleen de maagden heeft hij nog verhalen te vertellen, ook de minnaar heeft nu
even zijn aandacht. In een lang gedicht, dat ‘Voorsichtigheydt spoedt arrebeydt’ als
motto heeft meegekregen, vertelt Zoet waarop hij tijdens zijn wandeling langs de
Amstel en de dijken van de Diemermeer op gelet heeft. Om zich heen ziend, ver-
wondert hij zich voortdurend over wat mensenhanden allemaal vervaardigd hebben:
weelderige tuinen en fraaie gebouwen. Tegen de avond ziet hij een ‘jonge maagd’
zich naar een een koe begeven, zij bindt haar de achterpoten bijeen en gaat melken.
Aan deze alledaagse gebeurtenis, waarin voorzichtigheid essentieel is, ontleent Zoet
vanzelfsprekend een moraal waar jeugdige minnaars hun voordeel mee kunnen
doen. Wanneer voorzichtigheid en overleg in hun pogingen een maagd het hof te
maken overheersen, en tevens de redelijkheid betracht wordt, zal het beoogde meis-
je doorgaans de bruid worden. Opvallend is – dit terzijde – dat Zoet en anderen een
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184 Gezongen op de melodie: ‘Den ochtendt met heur &c’, Maagden-baak, p. 186.
185 En hoe zij zich konden wreken! Zie hiervoor, p. 163.
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voorliefde hebben voor wandelingen in deze omgeving, Amstel en Diemermeer.186

Steeds indringender wil Zoet de jonge maagden waarschuwen voor de gevaren
van het gedrag van ‘lose Quanten’, zoals hij die beschrijft in ‘Dartelheyds ongeluk’,
dat gezongen kon worden op de wijs van ‘Het vinnigh stralen &c’. Vooral de pre-
ventieve werking van het juiste gedrag zoals dat in extenso beschreven is in deze
bundel, beschermt de meisjes. Nogmaals worden hun deugden bijeen gezet:

Wilt voor eerst al u beginnen
Buyghen nae uw Ouders sinnen,
Doet gantsch niet als met haer wil,
Laet geen dert’le ooghen swieren,
Wilt u wesen staegh bestieren
Met een eerbaerlijcke schaemt,
Dit is ’t dat een Maagdt betaemt,
Weest voorichtigh in u praten,
Niet als wilt en uytgelaten
Raetlen met een radde tongh
Die vaeck buyten reden sprongh:
Al u woorden wel beleggen,
Snel in ’t hooren traegh in ’t seggen,
Vriend’lick, deftigh, bly en goedt,
Niet hovaerdigh van ghemoedt.187

Zoals eerder betoogd was, is een ledig leven een der grootste ondeugden. Zoet be-
veelt daarom het volgende aan:

Hebt ghy tijdt soo wilt wat lesen
In een Zoet en deftigh188 boeck,
Want dat maeckt de sinnen kloeck.
Siet in Cats sijn Maeghde-plichten,
Of sijn Huwelijcks gedichten,
In sijn Toetsteen van de trouw,
Leer de Wet van Man en Vrouw’,
Hoor sijn suiv’re Joseph spreken
Op de geyle Minne-treken
Van Zephiera, die ô schant!
In vervloeckte tochten brant.
Siet de witte kuysheydt kampen
Met de dertle Minne-rampen:
Leer ô Maagden! leer wat kroon
Dat de deughde krijght tot loon.
Soo ghy door ghetal der Iaren 
Voelt een treckingh tot het paren,
Neem een Spieghel van de Min
Soeckt daer eerst u wesen in.189
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186 Vergelijk zijn wandelingen in Hedensdaegse Mantel-eer, en Grove Roffel en meer andere; verg. Lugt 1915.
187 Maagden-baak, p. 227-228
188 Verschillende betekenissen zijn mogelijk; gelet op de opsomming van Cats’ werken, zijn ‘zedig en ernstig’
de meest waarschijnlijke (WNT III, 2353, 2354).
189 Maagden-baak, p. 232.
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Opvallend in deze opsomming van aanbevolen lectuur is de waardering die Zoet
voor Cats’ werken laat zien.190 Terwijl in deze ‘deftige’ boeken en ook in de onge-
twijfeld prijzige Minne-plicht ende Kuysheyts-Kamp191 de maagden veel over kuis-
heid zullen leren, vinden zij in Minnespiegel ter Deugden van Krul het nodige over
zichzelf en het karakter van de toekomstige vrijer. Want Zoet adviseert verder:

Soeckt daer al den ganschen handel
Van u leven, van u wandel,
Van al ’t gheen dat ghy besit
Soeckt dat door van lit tot lit.
Als ghy dit nae u begheeren
Hebt ghedaen, soo wilt oock leeren
Wie het is die nae u vrijt,
Op dat ghy verseeckert zijt
Nimmermeer die uyr te laecken
Die u tot een Vrouw quam maecken.192

Na dit voorgestelde zelfonderzoek eindigt dit gedicht met de gebruikelijke clichés,
dat de maagden rampen over zich afroepen, indien zij de voorgestelde adviezen niet
opvolgen.

In een kleine verzameling liederen, die onder naam ‘Deughts Vreugde-lessen’ te-
gen het einde van de Maagden-baak zijn te vinden, worden diverse eerder gepo-
neerde moralisaties met enkele voorbeelden uitgebreid en herhaald. Zij voegen ech-
ter geen nieuws toe aan de tot nu toe besproken lessen. Voor de bundel afgesloten
wordt, vraagt een zestien bladzijden tellend gedicht nog de aandacht. Op de spreuk
‘Raeckt maer de kool aen ’t Bussecruyt, ’t Barst voort an hondert vlammen uyt’
wordt een verhaal verteld van een jongen en een meisje, beiden woonachtig in Am-
sterdam. Zij hadden elkaar intens lief; die liefde vermeerderde alleen maar toen de
vrijer haar na een reis weer terug zag, maar toen een huwelijk ter sprake kwam,
werd zij hem vrij plotseling door een ander afgesnoept, alle verwensingen en
smeekbeden van haar eerste liefde ten spijt. Hoewel zij nu met de ander een dartel
leven leidt, zal God haar ten slotte zeker straffen ‘Al gaet de wraek wat traegh sy
komt in ’t eynd gewis’. Een dergelijke gebeurtenis heeft zich zeker in Zoets omge-
ving afgespeeld. Hij verbindt aan het droevige lot van de eerste vrijer een moraal die
hij in het begin van het gedicht geformuleerd had:

Niet dat ick soeck den val van yemant op te halen
Tot oneer, of tot spot, maer om ’t lichtvaerdigh dwalen
Te stutten in sijn loop, omtrent de Zoete min,
En leeren dese vlam te smoren in ’t begin.193
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190 De aanbevolen werken van Cats zullen respectievelijk zijn: Maechden-Plicht ofte Ampt der Ionck-vrou-
wen, Middelburg 1618, ’s Werelds Begin, Midden en Eynde besloten in de Trouwingh met den Proef-steen van
den selven, Dordrecht 1637, en Self-stryt, Middelburg 1620.
191 Minne-plicht ende Kuysheyts-Kamp, als mede Verscheyden Aardighe en Geestighe Nieuwe Liedekens en
Sonnetten. Amsterdam 1626.
192 Maagden-baak, p. 233-234.
193 Maagden-baak, p. 270.
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De twee laatste gedichten uit de Maagden-baak zijn bestemd voor een zekere Anna
Heilwyga Thyns.194 Ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag verblijdt hij
Anna, die hem slechts een ‘rotzigh hart’ toonde, met een kort gedicht en een lied
dat op de toepasselijke melodie ‘Ha preutze Nimph &c.’ gezongen kon worden.
Hij hoopt haar versteend gemoed met tranen te kunnen vertederen. In het lied
wordt zelfs meer dan zachtheid verwacht, want in de gekunstelde slotregels
‘Neemt troutheyts stempel, Zeeglende de knoop, van liefds ge-eede koop’ lijkt
Zoet de verwachting te koesteren haar te kunnen trouwen. Of dit gedicht een louter
literair spel is, of een heuse poging haar tot een huwelijk te bewegen, is niet uit te
maken. Met nog een ‘Sluit-vaers’ is de Maagden-baak voltooid.

3.11.5 Epiloog

Met een dergelijk werk, waarin hij zijn talent als verteller van verhalen en schepper
van contrafacten duidelijk had geëtaleerd, heeft Zoet gemikt op de Amsterdamse
jeugd. De weinige overgebleven exemplaren en een herdruk wijzen mogelijk op
een, zij het kortstondig, succes. Ongeveer de helft van het aantal teksten van de
Maagden-baak kon op een bekende melodie gezongen worden,195 terwijl de
deugdzame verhalen voorzien waren van intrigerende plaatjes. De Amsterdamse
uitgever Hendrick Laurens bood in zijn catalogus uit 1649 nog een exemplaar te
koop aan, maar helaas ontbreekt de prijs.196 Door de totale afwezigheid van gege-
vens over de receptie van dit boekje is het eveneens onmogelijk te peilen of de Cat-
siaanse verteltrant van Zoet waardering heeft gevonden. Mogelijk heeft zelfs Cats’
oblong embleembundeltje Klaeghende Maeghden197 Zoet niet alleen qua formaat,
maar ook inhoudelijk geïnspireerd tot zijn Maagden-baak. Het eerste gedeelte van
Cats’ bundeltje bevat namelijk ook een grote diversiteit aan moralistische verhalen
waarmee maagden van hun klachten kunnen worden verlost. Daarentegen bevat
het tweede deel, ‘Liefdes Granaetappel’, voornamelijk algemene wijsheden en ad-
viezen.

De Maagden-baak is weliswaar een aangenaam en onderhoudend boekje, maar
Zoet heeft hier zijn boertig hekelende en fel realistische taalgebruik ingeruild voor
een langdradiger idioom, met minder onverwachte wendingen. Het direkt typeren-
de is omzichtiger geworden, de erotiek werd deugd en de rauwe realiteit een brave
wereld. Maar hij heeft met dit boek de buitenwereld duidelijk gemaakt, dat zijn ta-
lenten ook op andere terreinen werkzaam kunnen zijn dan in de sectoren van spot
en roddel. Met het scheppen van emblematisch werk, het vervaardigen van verhalen
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194 Of deze Anna Heilwyga Thyns, of misschien Thins, een lid was van de aangetrouwde familie Thins van de
schilder Vermeer is niet bekend. Onder de vele familieleden die Montias 1993 heeft getraceerd, komt geen Anna
voor.
195 Zie Bijlage 2. 
196 Grijp 1996, p. 120.
197 Klaeghende Maeghden en Raet voor de selve, Dordrecht 1633.
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waarin mythologische beelden functioneren en adviezen over een deugdzaam le-
ven, met gebruikmaking van alexandrijnen geënt op Catsiaanse voorbeelden, heeft
Zoet zich niet alleen willen rehabiliteren, maar vooral ook willen presenteren als
een eerbaar schrijver.198 Zijn latere literaire productie zal echter te zien geven, dat
Zoets Maagden-baak slechts een korte excursie was op een terrein waar hij zich
verder niet meer op zou begeven. 

3.12 Huwelijk van Enno en Henriëtte

‘In November 1641 wiert ruchtbaer het huwelijck ghesloten tusschen den outsten
Soon van den Graef van Oostvrieslandt, Enno Lodovigh, out tien Jaer, ende des
jongsten Dochter van den Prins van Oraignen’.199 De dochter, Henriëtte Cathari-
na, was toen vier jaar. Deze ondertrouw diende slechts een politiek doel. Het vroe-
ger nogal op Spanje georiënteerde Oost-Friese gravenhuis was tijdens deze periode
in aanzien gedaald. Mede omdat hun politiek een voortdurende bedreiging vormde
voor de noordelijke provinciën kon Frederik Hendrik door zijn dochter alvast uit
te huwelijken, zorgen voor een zekere stabilisatie in dat gebied.200 De jonge graaf
zou dan in ‘s-Gravenhage verder worden opgevoed, terwijl alle andere beslissingen
over dit huwelijk door de Staten-Generaal konden worden genomen. Dat het hu-
welijk uiteindelijk niet voltrokken werd, is hier niet relevant, wel de wijze waarop
deze verbintenis visueel werd voorgesteld op een rijmprent, waaronder een gedicht
van Jan Zoet is afgedrukt.201 De afbeelding zelf is allerminst realistisch. De beide
gelieven staan als volwassenen links en rechts van het midden, dat in de verte zicht
geeft op het slot in Aurich, waar de Oost-Friese graven hun domicilie hadden. Aan
weerszijden zweven boven de gelieven engeltjes met de bijpassende wapenschilden.
Het gehele decor verbeeldt een arcadisch landschap met schapen en herderinnen.
Een dergelijke enscenering moet in de smaak gevallen zijn van het stadhouderlijk
paar; een blik in hun schilderijencollectie, waarin zich verschillende doeken met
pastorale onderwerpen bevonden, bevestigt die voorkeur.202

Zoet sluit zich met zijn gedicht aan bij deze pastorale verbeelding van een huwe-
lijk in de verre toekomst.203

3 1640-1641: van Waersegger tot ‘Den Hemel zeegen dy’

198 Ook al met zijn opracht van Thimoklea aan P.C.Hooft. Zie eerder, p. 156. 
199 Van Aitzema 1660, p. 310.
200 Van Ditzhuyzen 1992, p. 129-130. 
201 Muller 1970, p. 257, nr. 1836. Zie Bijlage 1B, nr. 21.
202 Vorstelijk Verzameld 1997, p. 222-224.
203 ‘Den Hemel zeegen dy, en storter vruchtbre stralen’. 
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Den Hemel zeegen dy, en storter vruchbre stralen
Op dij, o Ionge Graef! en dyne Gemaelin,

Wyl gy, in Freedrix luw, by haer, dyn aem meugt halen.
En bakeren dyn Ziel,voor heur oprechte min.



Hoewel dit gedicht, evenals het eerdere uit mei 1641, niet bepaald uitmunt door een
boeiend en onverwacht taalgebruik, is het toch de moeite van het vermelden waard.
Het typeert namelijk de stijl waarin Zoet, althans in deze periode, meent belangrij-
ke gebeurtenissen aan het hof te moeten prijzen. Ook in dit gedicht wordt de veilig-
heid die Frederik Hendrik biedt benadrukt. De verbintenis tussen de vier- en de
tienjarige wordt daardoor een symbool van de vrede, waarmee volgens Zoet zelfs
Spanje en de Spaanse Nederlanden gelukkig zullen zijn. Deze buiten de realiteit
staande redenering wordt door het pastorale idioom van de prent bevestigd: een
wereld, waarin slechts plaats is voor in eenvoud en liefde levende herders en herde-
rinnen. Met deze grotendeels uit gemeenplaatsen opgebouwde tekst heeft Zoet op-
nieuw een kleine bijdrage geleverd aan de propaganda die in dit geval de handige di-
plomatie van Frederik Hendrik moest afficheren.

Voor deze prent heeft Zoet samengewerkt met de negentien jaar oude Rombout
van den Hoeye, later als kunstverkoper gesignaleerd in de Kalverstraat in Amster-
dam.204 Ook deze waarschijnlijk al vroeg uitverkochte rijmprent heeft J. ten
Hoorn, de uitgever van Zoets DW, niet bereikt.205

3.12 Huwelijk van Enno en Henriëtte

204 Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 261.
205 Zie daarover hoofdstuk 10, p. 631-635.
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Oost-Vrieslandt huppelt, nu ’t zich met Oranjetelgen,
Op ’t cierlixt ziet gekroont, en herelik beplant.

Hun Schapen zich ’t gegrim der wolleven niet belgen:
Want yder vint’er troost, in Schoonvaêrs rechtehand.

Wat zullen wy, van dy, een grote troost beleeven
Als Henriette aen ons een Ionge Grave schenckt!

Of, als ons, Enno, door een zelve vreugd gedreven,
Tot de Geboorte groet, van eene Enno wenckt.

Zoo troost de Mogenste, altyt verleege Landen,
Wanneer hy ’t Graeflik aen het Princelikke bind.

Des lacht Castieljen en de Troon der Ferdinanden
Wyl elck in dyne Echt een Troon der Vreede vind.



4.1 Schouwburg en bekering

Zoets toneelloopbaan is een paar jaar lang niet zonder succes verlopen en zijn laat-
ste toneelstuk Thimoklea heeft een goede ontvangst gehad. Toch heeft die waarde-
ring hem niet tot het schrijven van een volgend stuk geïnspireerd. Tot het einde van
het jaar 1642 wordt Zoet nog voor rolleren en acteren door de Schouwburg betaald,
daarna komt zijn naam op de lijst van uitgaven niet meer voor.1 Hij blijkt vooral in
de eerste helft van 1642 voor het toneel actief geweest te zijn. Op de lijst van uitbe-
talingen in 1642 blijkt dat er naast de reguliere uitgaven een afzonderlijke post is
gemaakt voor uitbetalingen aan ‘Spelende Gezellen’. Onder die lange reeks van
spelers2 bevindt zich ook Jan Zoet. Misschien markeert deze lijst een apart toneel-
gezelschap, maar Albach, die verschillende groepen toneelspelers heeft weten te
achterhalen, vermeldt dit gezelschap in ieder geval niet.3

Of Zoets afscheid van het toneel dat enige jaren zal duren, met de stijgende popu-
lariteit van de nieuwkomer Jan Vos te maken heeft, is niet te zeggen. Evenmin is
duidelijk of de later meer naar voren tredende controverse tussen die twee zich al in
1642 manifesteerde. Opmerkelijk is in ieder geval dat Zoets werk in de komende ja-
ren geen relatie meer heeft met het toneel. Zijn productiviteit neemt wat af en de
grote gedichten van vroeger maken nu plaats gemaakt voor enkele kleinere. 

Welke bron van inkomsten Zoet naast zijn slinkende toneelactiviteiten gehad
heeft, is moeilijk te bepalen. Mogelijk was hij net als andere toneelspelers enige tijd
herbergier.4 In een later te bespreken pamflet wordt hem verweten zijn ambacht,
het drukken van pamfletten, te verwaarlozen en uit procesakten van 1651 blijkt dat
hij in dat jaar het beroep van drukker en boekbinder uitoefende.5 Omdat archief-

1 De volgende uitgaven zijn opgetekend: 1642: 10 januari 1x tot ƒ 21⁄2 ƒ 2.10; 14 maart rolleren ƒ 7,–; 14 maart rol-
leren ƒ 21,–; 14 maart 3 x tot. 50 st. ƒ 7.10; juli 3 x tot. 2.1/2 ƒ 7.10; oktober voor rolleren/spelen ƒ 17,–.
2 Bekende namen komt men hier tegen: Jan Noseman, Thomas Keizer, Trial Parker, Korn.Houthaeck, Jan
Meerhuizen, Frans Schuiling en enige anderen. 
3 Albach 1977, p. 33-41. 
4 Albach 1977, p. 162, noot 60.
5 Zie hoofdstuk 5, p. 318. 
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stukken verder geen helderheid verschaffen, moeten we maar aannemen dat hij zich
geruime tijd bewoog in kringen van drukkers en uitgevers. 

Een onverwachte bron waar tot nu toe geen aandacht aan geschonken was,
schenkt daarentegen wel licht op een andere activiteit van Zoet. In 1643 publiceert
Nicolaes van Ravesteyn een van een fraaie houtsnede voorziene bruiloftszang,
Huwlix-wit voor Adam Heysterman, en Hester Mol6 ondertekend door Jan Zoet
(met een Z).7 Zijn bijdrage waarmee de verbintenis voor de nieuwe echtgenoten,
‘Wettelik vereent den 11 van Loumaand, 1653 in Amsterdam’, wordt opgeluisterd,
begint met de volgende regels. 

Eerwaarde Bruidegom, ik voer, op deze tijt,
Nu ghy de Vrevaan zwait, een ongewoone strijd.
Ik grijp de wapenen en stelmen in slagoorden;
Toch zoo niet dat ik nu het gruwlik menschen moorden
Of Stede plond’ren tragt: ô neen! Mijn kruid en loot
Teelt Leven en vernielt, zoo ’t doenlik is, de Dood.
Dat is, ik zing hoe dat men best, de grage kaken
Van d’Oude bullebak [dood], die altijt, met vermaken,
De menschen ’t leven rooft, zal vullen dat ’er yet,
Op dese grote disch, ten lesten overschiet.

De jonggehuwden kunnen op hun beurt, zoals de auteur stelt, de dood overwinnen
door de ‘Min’, waarbij ‘deur de lust’ het leven voortdurend vernieuwd wordt, ‘de
Dood een spijt’. Met de overwinning in een dergelijke strijd zou Zoet zelf denken
het stadium van de geestelijke mens te bereiken, een doelstelling die hij het jonge
paar hier echter niet kon voorhouden.8 Dat hij hen toch een door God gezegend le-
ven toewenst in de hoop dat zij op hem vertrouwen, blijkt ook uit de houtsnede op
de titel van dit pamflet. Een paar staat daarop centraal omringd door vier bijbelse
scènes die zegeningen van het huwelijk verbeelden. 

De dichtregels die naar Zoets geestelijke worsteling, een bekering, verwijzen,
moeten zonder twijfel een reële situatie weergegeven hebben. Die begon dan mis-
schien al in de tweede helft van 1642 enige gestalte te krijgen. Met zijn bevochten
godsdienstige heroriëntatie trad Zoet een nieuwe fase van zijn leven in, waarvan hij
voor zover bekend pas enige jaren later duidelijk zou getuigen.9 Dat ook zijn inner-
lijke strijd hem langzamerhand van de theaterwereld afstand deed nemen, is dan
niet zo verwonderlijk. 

4.1 Schouwburg en bekering

6 Huwlix-wit. Zie Bijlage 1B, nr. 22. Op de versozijde van de titelpagina van dit pamflet bevindt zich een gravu-
re, een afbeelding van de beroemde pentekening van de zwaanridder uit Bredero’s Groot Lied-Boeck, zie Stuive-
ling 1975, p. 532 en 598, en Bouman 1982, afb. 37.
7 Zoets bruiloftsgedichten, alle van veel latere datum, worden besproken in hoofdstuk 10, p. 607-614.
8 Zie verder over dit huwelijksgedicht hoofdstuk 10, p. 607-608.
9 Zie hierna, p. 213 e.v.
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4.2 Zoet contra Vos

Waarschijnlijk smeulde er al lang iets tussen Jan Zoet en Jan Vos, maar omdat de
paar overgeleverde wederzijdse schimpdichten vooral hun kluchten betreffen, ge-
bruik ik de première van de Klucht van Oene van Jan Vos in 1642 als begin en aan-
leiding om hun controverse enige kleur te geven. De biograaf van Vos, Worp, gaat
in op wat hun eerste struikelblok lijkt te zijn, maar laat een datering achterwege.10

In 1637 schreef Zoet de Jochem-Jool en Vos de Klucht van Oene. Zoets klucht
werd, zoals eerder besproken,11 gedrukt (1637) maar nooit gespeeld, de Klucht van
Oene werd wel gerolleerd (februari 1638), maar pas jaren later opgevoerd. Zoet
heeft de stof voor zijn klucht ontleend aan het Pickelhäring-Spiel, Vos kan eenzelf-
de weg hebben gevolgd voor zijn Oene, maar ook Zoets Jochem-Jool kan als voor-
beeld gediend hebben. In ‘Drollige Afval voor Malle Oene, En zijn Vaader Raintje
de Vos’12 laat Zoet door middel van een fecalische metafoor zijn grondige afkeer
van Vos’ klucht blijken. In dat gedicht bezoekt Zoet een secreet om zijn ‘afval’ te
lozen. Om zijn billen te vegen vindt hij er allerlei gedichten, waaronder een Re-
ferein en een Rondeel, maar voor hij een keus heeft gemaakt, verschijnt de duivel
met de Oene van Vos in zijn hand. Op straffe van Zoet de nek te breken, dwingt de
duivel hem met die klucht zijn ‘poort te vegen’. Daarmee wordt ‘de Zoon van de
Protector vermoord’, dat wil zeggen, het geesteskind van Vos wordt om zeep ge-
holpen. Daarna moet ‘Oenes Vaêr’ de rest met de tong reinigen. Zoet zal vooral
geïrriteerd geweest zijn doordat de Klucht van Oene tot in details overeenkomt
met zijn eigen Jochem. Uit het volgende puntdicht blijkt dan hoe Zoet over Vos
denkt:

Op de Roofzucht

Laat Heerom, op den stoel, van vroomighaid vry praaten,
Den Vos zal daarom nooit het Hoender steelen laaten.13

Hoewel Vos het onderwerp van zijn klucht ook elders had kunnen vinden, heeft
Zoet gemeend dat de ‘Hoenderdief’ zijn Jochem-Jool heeft gebruikt om de Klucht
van Oene te kunnen schrijven.14 Een reactie van Vos op deze aantijging is niet be-
kend, tenzij men met Kossmann het volgende puntdicht als zodanig wil zien:

Aan Jan S.

Ik draag een dief zyn hair, zegt gy, en ’t wordt gelooft.
Vraagt gy: waarom? ’t is hair van uwe vaaders hooft.15

4 1642-1648: van ‘Eerwaarde bruidegom’ tot ‘Krankke Troost’

10 Worp 1879, p. 77-78.
11 Hoofdstuk 2, p. 62.
12 DW, p. 266-267.
13 DW, p. 288.
14 Buitendijk 1975, p. 227.
15 Vos 1662, p. 372; Kossmann 1915, p. 127. 
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Vos valt naderhand in een puntdicht een klucht van Zoet aan, waarschijnlijk Jo-
chem-Jool . Dat kwatrijn is te vinden voorin de vijfde editie van de Klucht van Oene
(1662) en bevindt zich ook in Vos’ puntdichten uit 1662.16

Aan I.H.

Uw Klucht is niet op maat, om dat ze heel op maat is.
Een klucht moet zijn als ’t graauw dat onbepaalt in praat is.
Wat elk in Treurspel roemt wordt in een Klucht gewraakt.
Een maatelooze Klucht is recht op maat gemaakt.17

Volgens Worp is dit gedicht, ondanks de initialen I.H., bestemd voor Jan Zoet,18

vooral omdat Zoet speciaal op dit gedichtje reageerde. Jochem-Jool is geschreven in
jambische verzen, maar naar Vos’ mening moet in een klucht de taal ‘ongebonden’
zijn, passend bij het volk waarvoor zij is geschreven. Een klucht zonder maat is vol-
gens Vos de ware klucht. Het puntdicht van Vos is vooral opmerkelijk, omdat er
zelden een uitspraak wordt gevonden over de metrische vereisten voor een goede
klucht. Een strak, consequent gehanteerd metrum is niet overeenkomstig de in-
houd. Op zichzelf komt dit overeen met de klassieke decorumeis, de ‘passendheid’
van typering van de karakters.19

Zoet zat niet om een antwoord verlegen, want hij reageerde als volgt: 

Aan RAINTJE, Vaader van OENE

Een Klugt is zonder maat, wanneer ze heel op maat is.
Dit, zegt men, zaid Jan Vos. ik zeg het Oenes praat is.
Wat elk, in Oene, roemt; word, in Jan Vos, gewraakt.
Een Oene heeft dat vers, voor Oene, dan gemaakt.20

Zoet, die de hint zeker begrepen had, weet er zo op adequate manier de spot mee te
drijven. Dan speelt hij nog op de man met deze ‘Toegift’ :

Raintje won zyn Wijf met danszen,
Toen hy ’t puik der Voszehanszen,

Uit een hoek, kreeg tot ’er deel;
Des hy, eer hy haar mogt trouwen,
Lekker Kraamkandeel liet brouwen,

Voor dat lieve landjuweel. 
Vriend verwonder u dan niet,
Dat JAN Oenes Vaader hiet.21

4.2 Zoet contra Vos

16 Vos 1662, p. 357.
17 Buitendijk 1975, p. 240. Het puntdicht nr. 19 (Vos 1662) bevat een iets afwijkende versie: ‘niet op maat’ luid-
de ‘zonder maat’, ‘zijn’: ‘weezen’, en ‘onbepaalt in praat’ werd ‘toomeloos van praat’. 
18 Worp 1879, p. 76.
19 Smits-Veldt 1991, p. 98.
20 DW, p. 167 (=267).
21 DW, p. 167 (=267)
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De toespelingen betreffen vooral het feit dat de toen negenentwintigjarige Jan Vos
zijn toekomstige echtgenote Grietje Gerrets al ver voor hun huwelijk (1639) zwanger
had gemaakt.22 Het zal mede om dit soort uitlatingen zijn dat tussen Jan Vos en Jan
Zoet een vete is blijven bestaan, die op gezette tijden tot een uitbarsting zou komen.23

In hoeverre hun verschillende godsdienstige signatuur, Vos was rooms-katholiek en
Zoet in ieder geval niet, aan een blijvende tweespalt heeft bijgedragen, is onbekend.

4.3 Vondel, de Beurs en Zoet

In 1643 wordt er een plano te koop aangeboden, waarop in een fraaie cartouche een
gedicht is geplaatst ondertekend met ‘Buers Knecht’.24 De Amsterdammer van toen
zal zeker door de woorden van deze beursknecht heen Vondel als auteur ervan her-
kend hebben. In dit gedicht wordt de kooplieden voorgehouden hoe tijdelijk het fi-
nancieel gewin op de beurs is. Volgens Melles moeten Vondels woorden echter niet
worden opgevat als een algemene waarschuwing tegen het zich verlaten op het
wankelbare fortuin, maar als een reactie op zijn eigen treurige financiële situatie.
Daarover zegt Melles onder meer, ‘dat zijn eerst na een kwarteeuw zakendoen, in
het jaar 1635 aangevangen relatie met de wisselbank gedurende de periode van 1644
tot medio 1649 duidelijk sporen draagt van een lange lijdensweg, waarover reeds
donkere schaduwen vallen van zijn niet meer te stuiten zakelijke ondergang’.25

Hoewel dit gedicht uit 1643 stamt, lijkt Vondels lijdensweg toen al begonnen te
zijn. Er zijn geen documenten bewaard gebleven over zijn bankzaken uit dit tijd.
Tekenend lijkt echter de manier waarop Vondel zich erin laat gaan:

Doorluchtigh koopslot, meesterstuck Uw wissel draeft vast op en neêr.
Van Keizer, die ons Koopgeluck, Dat postpaert maeckt wel knecht van heer
Aen uw gerief zoo dier verplichte, (…)
Wat geest heeft uwen naem bedocht? Mistrouw dan vry uw Koopfortuin.

(…) Karthago leit bestulpt met puin,
De Beurs heeft oock haer Martelaren.. (…)
De winst verandert met den wint., En waer is Tijrus? waer de muren
D’een mist het geen een ander vint. Van Sidon, en zijn koopmansstraet?
’T is kunst te winnen en bewaren. Het Beursgeluck dat komt, en gaet.

’T geluck kan zelden steen verduren.26

Deze passages suggereren een persoonlijke betrokkenheid. Het aanvankelijke ka-
pitaal door zijn vader met de winkel vergaard was sterk geslonken en met moeite

4 1642-1648: van ‘Eerwaarde bruidegom’ tot ‘Krankke Troost’

22 Dudok van Heel 1980, p. 28. 
23 Voor het vervolg zie hoofdstuk 7, p. 438-441.
24 In de UB in Amsterdam worden twee niet geheel identieke exemplaren bewaard (Schuytvlot 1987, p. 52, nrs.
154 en 155).
25 Melles 1957, p. 92.
26 Vondel WB IV, p. 548-549. Zie over enkele aantekeningen over Vondels gedicht: Brom 1934, p. 3-5. en
Schenkeveld-van der Dussen 1984, p. 81-82. 
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kon Vondel aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Van daaruit zijn zijn ver-
zuchtingen in dit gedicht begrijpelijk. Jan Zoet had er ook kennis van genomen,
maar voor hem was de beurs niet gediend van dit soort klachten, integendeel zelfs.
Duidelijk heeft hij stelling genomen tegen Vondels sombere praat, waarschijnlijk
eveneens in een vlugschriftje. Zijn tekst is zeker de moeite waard hier op te nemen.

De Beurs, Aen I.V.V.

Vermaerde Man, wat duisterhaid, De lokken zijn u al te schaars:
Had uw vernuft zoo veer verlaid, En is’er hier en daar wat haars,
Dat gy mijn Hailigdom dard naakken? ’t Is zonder scheermes wel te korten.
Dat gy mijn Ziel, mijn Ziels-geluk, Wie hoorden ooit, of hoort het nog,
Mijn Kaizer, en mijn Kaizer-stuk, Dat vroom Geluk, is boos Bedrog? 
Op proef gemaekt, zoo ging vermaakken? Wie, dan van uw verdwaalde rijmen,

Ogh! Dido treur, en smelt van smart. Die, ongerijmt, mijn Koop-gekriel,
Ze traant. hoe mag het u van ’t hart, Dat ik noem Hailigdom, en Ziel,
Dat gy een Koningskind doet schraijen? Bekliekken met zoo scharpe slymen?
Of is ’t uw ganzeveer die ’t doet? Dogh ’t is een kliekje, hoe besmult 

[bevuild],
Is ’t die, zoo straf ’er overmoed, Dat gy nog zellif eeten zult;
Die ’t land vergifte, en wild gaan waijen. Ten zy ’t berouw u raad te keeren.

Maar neen! uw ganzen spreek ik vry. Keer dan, ai keer! keer dog terstond!
Te waijen wyd, en wild ter zy’, Zoo is ’t besmulde voor den hond;
Maar hun Dryver kan ’t beletten: Dan zalmen u wat lekkers smeeren. 
En dat zijt gy: uw wijze hand Ik raad u wel. keer dogh weêrom ? 
Behoorden, en tot hail van ’t land, Buig voor mijn magtig Hailigdom!
Dat ongediert, een schut te zetten. Dat u, en elk, voor krijg, moet vail’gen.

Mijn zuilen dringen door de lugt, Ai keer! of blijft gy by uw toon,
Dien gy, om ver te rukken vrucht, Zoo daag ik u voor Jupijns zoon,
Maar ’t zal u wis aan kragten schorten. Die meer vermag dan al uw Hail’gen.27

Zo’n breed uitgewerkte personificatie zal Zoet vaker gebruiken om zijn kritiek te
spuien. Hij spaart Vondel niet. Deze is niet meer in staat aan de beurs omver te wer-
pen, daarvoor schort het hem aan krachten, wat ook te bespeuren is aan zijn uiter-
lijk, zo laat Zoet de beurs Vondel smalend terechtwijzen. Waar haalt iemand die zo
‘vermaerd’ is als hij, het lef vandaan de beurs aan te tasten, die het heil dient van het
volk en bescherming biedt in dagen van oorlog? Hij moet juist die beurs bescher-
men! Vondel kan nog deemoedig terugkeren, zo niet, dan kan zelfs zijn onlangs
aangenomen katholieke geloof geen soelaas meer bieden. 

Deze speelse vermaning, vermengd met enige hatelijkheden, waarin Zoet het al-
gemeen belang stelt boven persoonlijke lotswisselingen, heeft Vondel blijkbaar be-
grepen en beantwoord met een volgend gedicht met gelijkluidende titel, ‘Aen de
Beurs van Amsterdam’.28 Brom, die Vondels beursgedichten door Zoets hekeldicht
zag verbonden, vergeleek ze vanwege de grote tegenstelling met Heraclitus en De-

4.3 Vondel, de Beurs en Zoet

27 DW, p. 247-249.
28 Vondel WB IV, p. 549-551.
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mocritus, de huilende en lachende wijsgeer.29 Vondels tweede gedicht is bijna een
dithyrambe; door zijn uitzonderlijke loftuitingen lijkt het zelfs een ironisch karak-
ter te krijgen. De slotstrofe wijst er echter op wat deze wereldse glorie te boven
gaat: de deugd.

O achtste weerelts wonderstuk!
Kan slechts uw voet zijn aertsgeluk 
En weelde gelijkmoedigh dragen,
Zulk een onwankelbaer gemoedt
Gaet boven al het wereltsch goet:
Want deught kan steên en muren schragen.

De aandacht van Zoet voor ’s lands financiën is niet van tijdelijke aard. In het vol-
gende gedicht van hem zal dat onderwerp, echter in een andere context, wederom
aan de orde komen.

4.4 ‘Stroppe-klagt’

Uit Zoets beursgedicht bleek reeds dat ‘koopmans gekrioel’ geprezen moest wor-
den, het bracht geld op ten bate van de Zeven Provinciën. Het is echter uitermate
kwalijk, dat rijken, regenten en andere ‘gekwalificeerden’ zich over de ruggen van
de armen in de samenleving verrijken, veelal ook ten koste van het land. Om hun
verachtelijk gedrag aan de kaak te stellen, schrijft Zoet in een enigszins boertige stijl
een aardig hekeldicht van 92 regels: ‘Stroppe-Klagt’.30 De datering ervan is moeilijk
aan te geven. Een directe aanleiding om dit werk te schrijven, is niet gevonden en de
tekst biedt door zijn algemeen karakter vrijwel geen aanknopingspunten. Een paar
vage aanwijzingen zijn dat het gedicht in de DW net voor zijn verdediging van de
beurs is geplaatst, dat er sprake is van de zware aanslagen op de Hollandse econo-
mie door de ‘Vlaamsche roovers’, de Duinkerker kapers, en dat Zoets stijl hier nog
boertig genoemd kan worden. Dat maakt datering ervan tussen 1640 en 1645 verde-
digbaar. De strekking biedt hierbij geen steun, want kritiek op exorbitant financieel
gewin was een gemeenplaats. 

Corruptie onder regenten en hoge ambtenaren was schering en inslag.31 Zij ver-
rijkten zich veelal uit ’s lands schatkist in de wetenschap dat hun praktijken ooglui-
kend werden toegelaten en gerechtelijke correctie amper in hun nadeel uitpakte. De
klassejustitie was algemeen bekend en een dergelijke bevoordeling gaf op gezette
tijden aanleiding tot een satirische prent, een hekeldicht, een spottend pamflet en
kritiek van de kansel.32 Met zijn specifieke manier van hekelen verovert Zoet zich
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29 Brom 1934, p. 3, 4.
30 DW, p. 245-247.
31 Van Deursen 1979 III, p. 12 e.v.
32 Van Deursen 1979 III, p. 17, 18.
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een aparte plaats in de rij van satirici op dit gebied, zoals Bredero, Van Santen, W.D.
Hooft en De Decker.33 Anders dan de genoemde medehekelaars gebruikt Zoet op-
nieuw een personificatie die het gehele gedicht door wordt volgehouden. De strop
beklaagt zich bij zijn werkgever, Gerrit Baas, de beul, over het feit dat hij slechts ge-
vuld wordt met strotten van boeven van gering allooi, maar

Mag mijn kragt geen aêmgang stuiten,
Van met Zy-gepronkte Guiten;
Voegd mijn Ring niet om de Strot,
Van een kromgeklauwde God?34

In alle toonaarden blijft de strop klagen over zijn gemis om rijke halzen te mogen
smoren. Hij vraagt zich af of het dan geen dieverij is wat ‘Stigtze Jonkers en hoog-
verheeven Santen’, doen, door hem getekend als ‘hoeders voor het algemeene best,
trouw, maar voor haar aigen nest’.Teveel drinken, ’s lands welvaart te kort doen en
de armen uitzuigen, de nekken van deze lieden zou de strop graag ‘nypen’. Veel
werk ligt er ook in het zuiden:

Laat mijn zoo ruimwaijig waijen,
En het goud, van ’t schuim, eens schaijen,
’t [sic]Wed het Vlaamsche roovers nest,
Blijft niet lang ons Koopmans pest;
’k Weet het zal daar zoo niet krielen,
Van zoo veel geprangde zielen;
’k Wed, ik breng wel haast ontzag,
Onder den Borgonzen Vlag:
Dat men hoord den Koopman klaagen,
Van zijn haav’ en goed t’ontjaagen.35

De gevoelige slagen die de Duinkerker kapers de kooplieden toebrachten, kon Zoet
goed meevoelen. Ongeveer 3000 schepen verloor de Republiek tussen 1621 en 1646
door hun toedoen. In 1640 stelden Amsterdamse kooplieden dat de schade dat jaar
vele miljoenen had belopen.36 Naast financiële en materiële schade was er vooral
het verlies aan mensenlevens. Daarbij sleten Hollandse zeelieden soms hun verdere
leven in Duinkerker gevangenissen of verrichtten slavenarbeid aan boord van vij-
andelijke galeien. Dat het Vlaamse roversnest heel wat ‘geprangde zielen’ bevatte, is
dan meer dan duidelijk. De strop haakt ernaar niet alleen ‘grote dievenkeelen’ voor-
goed te kunnen sluiten, maar ziet voor zichzelf ook een hoger doel weggelegd:

Want alleenig door mijn kragten,
Kan men Hollands smart verzagten,
Als men my (de Hail’ge Strop)

4.4 ‘Stroppe-klagt’

33 Verg. Van Deursen 1979 III, p. 109, noot 85. Zie bijv. Bredero’s Lof der Rijkdom, Stuiveling 1986 p. 93; Van
Santens Lichte Wigger, Crena de Iongh 1959, p. 245; Hoofts Verloren Soon , Hooft 1630; De Deckers breedvoeri-
ge Lof der Geldsucht, De Decker 1668, p. 1-128.
34 DW, p. 245.
35 DW, p. 246-247.
36 Van Deursen 1979 III, p. 90.
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Sluit, om groote Dievens krop,
Zal ’s Lands Schatkist van de Schijven,
Altyd wel vol-laaden blijven:
Daarze leegd, van dag tot dag,
Zoo ’k geen groote worgen mag.37

Door deze massale uitvoering van de doodstraf zal de schatkist van de Republiek voor
eeuwig gevuld blijven. Dit grimmige hier irreële slotakkoord, is voor Jan Zoet en vele
anderen uit zijn milieu begrijpelijk gezien hun sociale positie en de daaraan gerela-
teerde financiële situatie. Zij zien dagelijks de gang van de kleine dief naar Volewijk,
het galgenveld ten noorden van het IJ, maar beseffen terdege dat de groten buiten schot
blijven, beschermd door privileges, justitie en de macht van hun milieu. De hier door
Zoet geventileerde visie op maatschappelijk onrecht zal niet incidenteel blijken te zijn. 

4.5 Zoets adaptatie van de Uitlegging over de Metamorphosis

Mijn veronderstelling dat Zoet thuis was in het wereldje van drukkers en uitgevers
wint aan waarschijnlijkheid als wij zijn naam vermeld zien op de titelpagina van de
nieuwe uitgave van de Uitlegging over de Metamorphosis, of Herschepping van P.
Ovidius Naso, voorzien van een door De Passe gegraveerd frontispice.38 Aan dit
werk is toegevoegd de Uitbeelding der Figuren, vertoonende hoe de Heydenen hun
Goden hebben afgebeeldt en onderscheyden. Op de titelpagina van dit tweede deel
wordt ook Zoet als bewerker vermeld. Deze gehele editie, die gedrukt werd door
J.B. Smient, verscheen in 1643 bij drie verschillende uitgevers, J.J. Schipper, J. van
Hilten en J. Joosten. Het enige verschil tussen deze drie uitgaven betreft hun im-
pressum. In datzelfde jaar brachten Schippers en Van Hilten met drie andere uitge-
vers een uitgave van de Metamorphosis, dat is verandering, of herschepping op de
markt.39 Omdat de naam van Zoet niet vermeld is, zal hij met deze Ovidius-uitgave,
een ‘opgepoetste versie van de Florianus-editie’ geen bemoeienis hebben gehad.40

De motieven om een nieuwe uitgave van Van Manders eertijds populaire Uitleg-
ging te verzorgen, zullen wel van financiële aard geweest zijn, maar mogelijk kwam
men met een kleinere, moderne uitgave ook tegemoet aan een behoefte. De 1616-
editie was namelijk de laatste druk van deze mythografie. De vorming van een con-
sortium geeft wel aan, dat de uitgevers op deze manier het risico van een tegenval-
lende verkoop wilden spreiden. Misschien verwachtten zij met het aantrekken van
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37 DW, p. 247.
38 Volgens Muller, De Vries, Scheepers 1981 althans, want het frontispice is niet gesigneerd. Zie aldaar, p. 50,
nr. 348 (alleen de tweede druk uit 1645). Zie Bijlage 1B, nrs. 23 en 24.
39 Boschloo 1980, p. 41-41. Beschrijving der exemplaren p. 15 e.v. De uitgevers zijn: J.J. Schipper, P. Robijn, J.
Janszonius, D.C. Houthaeck en J. van Hilten.
40 Sluijter 1989, p. 115. Joannes Florianus was de belangrijke 16-eeuwse vertaler van Ovidius’ Metamorfosen
(Boschloo 1980, p. 32).
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Zoet als bewerker en popularisator van Van Manders tekst de verkoop te bevorde-
ren. Mogelijk heeft J.J. Schipper hem daartoe weten te bewegen. Zoet heeft volgens
de vermelding op de titelpagina de tekst, ‘eertijds door Karel Vermander geraamt
en bij-eenghebracht’, in ‘beter duyts’ herschreven. Eenzelfde ambitieuze doelstel-
ling is ook te lezen op de titel van de Uitbeelding der Figuren. 

De Uitlegging op de Metamorphosis uit 1643 werd besloten met Paris Oordeel
noch Menelaus brief aen Helena van P. C. Hooft, dat ingeleid werd met een voor-
woord van Johannis van der Gracht, gedateerd 12 juni 1643. Ook de Uitlegging zelf
bevat een voorwoord. Of deze tekst aan Zoet toegeschreven kan worden is echter
niet zeker, daar ze ondertekend is met I.D. Gezien echter zijn bemoeienis met het
gehele werk is het goed mogelijk dat dit toch op zijn conto geschreven kan wor-
den.41 In de herdruk van 1645 ontbreekt Zoets opdracht, terwijl die van Van der
Gracht gehandhaafd blijft. Opmerkelijk is ook, dat Zoets naam als bewerker dan
eveneens ontbreekt. Of dit wijst op een zekere verwijdering tussen hem en de uit-
gever, is niet duidelijk, maar de uitgave van 1643 is wel het laatste werk waarin aan-
toonbaar sprake is van samenwerking. De herdruk bevat een gewijzigde typografie
en de toevoeging met Paris Oordeel, is nu doorgenummerd. Hoewel deze herdruk
nu alleen door Schipper werd bezorgd, moet de verkoop van de eerdere druk niet
zijn tegengevallen. Mogelijk kan een dergelijke populariteit toch aan Jan Zoet toe-
geschreven worden. Zijn bewerking van de Uytleggingh is in elk geval heel wat
leesbaarder dan het voorwoord. Van Manders tekst uit 1604 (of de onveranderde
herdruk uit 1616) moet zeker Zoets tot voorbeeld gediend hebben, daar er voorzo-
ver bekend geen andere edities voorhanden waren. 

Hoewel elders Zoets opvattingen over de taal aan de orde komen,42 blijkt uit on-
derstaande, willekeurig uit Van Manders Uytleggingh en Zoets adaptatie genomen frag-
menten op welke wijze Zoet dacht Van Manders tekst ‘in beter duyts te herstellen’.

Van Venus 

Mars, als verhaelt is, soude geboren wesen sonder Vader: en Venus, na d’oude gedichten en
soude geen Moeder hebben gehadt, maer vanden schuyme der Zee voortgecomen zijn, en
van den bloede des Hemels, te weten, van Coelius: want,doe Saturnus met de seyysen oft
sickel zijnen Vader Coelio de eygenis ofte manlijcheyt af hadde ghesneden, werp hyse in
de Zee, en van het schuym, dat van dit op de Zee quam dryven, is hier van voortghecomen
Venus. Hierom werdt sy geheeten Aphrogenia, als geboren van het schuym, dat op Griecx
geheeten wordt Aphros. Eenighe noemen haer Aphrodite, op Griecx so veel, als schuymi-
ge, of schuymster: Ook segt Aristoteles, dat het zaet schuymigh is. Doch en is sy niet al-
leen gheheeten Aphrodite, nae het schuym: maer haren naem heeft ooc oorsprong van 
’t woort Aphrosyne, ‘twelck gheseyt is sotheyt, en beroeringhe des geests.43

4.5 Zoets adaptatie van de Uitlegging over de Metamorphosis

41 Mogelijk wilde Zoet het petrarkistische voorwoord van Van der Gracht qua stijl en inhoud imiteren. Ook
Zoet draagt zijn voorwoord aan ‘De volmaektste dees werelds op’, die met slechts één straal van haar glans hem in
opperste verrukking brengt. Mogelijk heeft Zoet gepoogd Van Manders werk in petrarkistische sfeer te trekken.
42 Hoofdstuk 10, p. 641-642.
43 Van Mander 1616, p. 25vo.
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Van Venus

Mars is, als wy geseit hebben, sonder vader, geboren, en Venus zou, na d’oude gedichten,
sonder Moeder, van ’t Zeeschuim, en ’t Hemels, of Coelius bloet zijn voortgekomen.
Want Saturnus wurp zijn Vader Coelius manlikheyt, die hy met de zeinzen hadde afgesne-
den, in de Zee datse schuimde, van dit schuim is Venus gekomen. Hier om wort sy als van
schuim geboren, Aphrogenia,genaemt: Want Aphros is, in ’t griex, schuim. Sommige noe-
men ’er Aphrodite, dat ’s, in ’t griex, schuimige. En ’t zaat is, soo Aristoteles segt, schui-
mig. Doch sy is, na ’t schuim, niet alleen Aphrodite genaemt: maer haer naem is ook uit het
woordt Aphrosyne, dat ’s zotheit, of beroering des geests, oorspronklik.44

Ook de verspreid in Van Manders werk voorkomende gedichten hebben de gevol-
gen ondervonden van Zoets visie op het ‘beter duyts’. Vergelijking van twee versies
van een gedicht bij de beschrijving van Venus kan dit verduidelijken. Van Mander
verheerlijkt Venus onder haar Cythereïsche bijnaam op de volgende manier:

Cytheraea de schoone ick op de Luyt ben singend,
Die met vergulden vlecht haer hooft is moy omringend,
Wien ’t Cypersch Eylandt oock haer, als zijn Vrouw vermaert,
De schuldigh’ eere geeft, jae Cypers daer ter vaert
Sy met een Zoet geblaas des Zephyrs quam gedreven
Licht over ’t golvigh veldt, met sachte schuym verheven,
Daer d ’Uren jonstigh haer ontfingen met ootmoedt,
En met een goet onthael wel conden in gemoedt,
Godtlijcke cleeren reyn, aen ’t lijf haer gaende trecken,
En haer schoon blonde hayr met gulden spansels decken.45

Zoet zet haar als volgt neer:

Ik speel Cythreas lof, die, als een schone bruid,
Heur hair met goud-draat vlegt, al zingende, op mijn luit.
Ik roem die schone vrou, die, door ’er godlikheden
In Cypres vvort geëerd en vierig aangebeden;
Devvyl dat Zephyrus, haer, deur de zee, voor vvint
Te land brogt, daarze strax, gelijk een troetelkint,
Van d’uren vviert onthaalt: die haer zo vvaerdig vierden,
Dat zy ’er lijf met zyde, en ’t hair met goud vercierden.46

Zoets versie is niet steeds slechts een modernisering, maar tevens een bewerking, zo
men wil een versimpeling van Van Manders tekst. Hoewel gegevens over enigerlei
receptie van deze boekwerken niet gevonden zijn, is het niet onwaarschijnlijk dat
de gezamenlijke inspanning van de uitgevers om Ovidius’ denkbeelden onder een
breed publiek te verspreiden, niet zonder succes is geweest.47
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44 Uitlegging 1645, p. 103.
45 Van Mander 1616, p. 25vo.
46 Uitlegging 1645, p. 104.
47 Dat er een markt voor dit soort uitgaven heeft bestaan, kan ook blijken uit de publicatie van de Heydensche
Afgoden uit 1646, waarvan E.K. Grootes in 1987 een geannoteerde heruitgave bezorgde.
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4.6 Zoet en de predikant Joost Hendricksz

Van Zoets ouders was reeds bekend dat zij gereformeerd waren, Jan zal deze rich-
ting aanvankelijk ook gevolgd hebben, maar heeft zich gezien het getuigenis van
zijn bekering, ervan losgemaakt toen hij zo’n 33 jaar oud was. Indien hij hiermee
zich aan een bepaalde denominatie wilde binden, kon Amsterdam hem genoeg
bieden. Naast de invloedrijke gereformeerde kerk kende Amsterdam een rijke
schakering aan religieuze groeperingen: rooms-katholieken, joden, lutheranen, re-
monstranten, mennisten, brownisten en vele andere.48 Hoewel er in de diverse de-
nominaties genoeg gekrakeel was en uit schotschriften allerlei standpunten duide-
lijk op te maken waren, heeft Zoet, voor zover dat valt na te gaan, zich tot nu toe in
geen enkele strijd gemengd.49 Wel is gebleken, dat Zoet zich in een milieu bevond,
dat voor een deel als doopsgezind aangemerkt kan worden. Zo waren Chrispijn de
Passe, Dirck en Tymen Houthaeck en Thomas Fonteyn mennist. Of Zoet zelf
doopsgezind was, is niet bekend, een lidmaatschap van hem niet is gevonden. Hij
heeft wel, zoals zal blijken, sympathie gekoesterd voor deze richting. Latere opvat-
tingen van hem daarbij in aanmerking nemend, zou hij zich hebben kunnen laten
horen op de vrijspreekcolleges van de collegianten waarvan de meeste aanhangers
gevonden werden onder de remonstranten en doopsgezinden.50

Deze opmerkingen en overwegingen dienen het belang te onderstrepen van een
funerair kwatrijn en octaaf onder de prent van de op twee maart 1644 overleden
doopsgezinde leraar Joost Hendricksz. Deze predikant die klaarblijkelijk een grote
indruk op Zoet heeft achtergelaten, droeg eerder in Harlingen met succes bij aan de
hereniging van twee doopsgezinde groeperingen, de Friezen en de Vlamingen. La-
ter heeft hij zich in Amsterdam met anderen ingezet voor de hereniging van de Vla-
mingen, Jonge Friezen en Hoog-Duitsers. Het geringe aantal geschriften dat van
zijn hand bekend is, getuigt van vredelievendheid en een groot streven naar eensge-
zindheid, vooral met betrekking tot de doopsgezinden.51 Wanneer het echter nodig
was, schuwde hij de polemiek niet. Zo diende hij de Waterlanders van repliek en te-
vens bestreed hij de Waalse predikant en mennistenbestrijder Bontemps.52

Kort na de dood van Joost Hendricksz. heeft Chrispijn De Passe II zijn portret
met eronder gegraveerd een gedicht van Jan Zoet in koper gesneden. Deze plano-
druk is in een aantal staten bewaard gebleven.53 De koperplaat is niet alleen voor
deze planodruk gebruikt, zij diende tevens voor Joost Hendricksz.’ postume editie
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48 Evenhuis 1965 II, p. 167 e.v.
49 Evenhuis 1965 I, p. 268 e.v., en idem, II passim. 
50 Zijlstra 2000, p. 402.
51 Bijvoorbeeld zijn Vrede-handelinghe, gedrukt in Amsterdam 1636, en zijn liederen; Visser 1988 II, p. 109.
52 Visser 1988 I, p. 79; NNBW 6, p. 150-151, ME II, p. 70.
53 Vier staten: de eerste zonder leeftijd en datum van overlijden, de tweede met leeftijd, de derde met leeftijd en
foutieve datum van overlijden, de vierde met leeftijd en correcte datum van overlijden (Doopsgezinde portretten
K 471a. DB-UBA).
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van zijn populaire XXXVIII corte en stichtelijcke predicatien waarin tevens Zoets
lovende woorden worden gevonden.54 Er is zelfs een keer sprake van een dubbele
planodruk. De koperen plaat met Zoets gedicht is namelijk ook afgedrukt op een
blad waarop een ander lofdicht van Zoet geplaatst is. Het verschil in taalgebruik en
spelling, een deftiger stijl en een ‘modernere’ spelling, markeren het linguistisch ef-
fect van zijn nieuwe geloofsopvattingen. Deze materie waaronder de veranderde
schrijfwijze van Zoets naam, zal in een later stadium de nodige aandacht krijgen.55
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54 In de edities van 1646 en 1652, uitgegeven door resp. J. Albertsz en Albert Jansz, is Zoets tekst nog aanwezig.
In de tweede druk is Zoets naam verdwenen. In latere drukken is zijn tekst vervangen door een gedicht van een
anonymus. Zie Bijlage 1B, nrs. 25a en 25b.
55 Zie hoofdstuk 4, p. 224-225, en hoofdstuk 10, p. 642-645.
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Het is in dat licht goed mogelijk dat deze dubbele plano pas jaren na zijn voorgan-
ger verschenen is. Hij moet in dat geval de behoefte gevoeld hebben de grote ver-
diensten van deze Joost Hendricksz nogmaals onder de aandacht te brengen. De
gedichten waaruit Zoets waardering, zo niet bewondering blijkt, zijn de volgende:

Dit is dien Waarde man, die, door zyn Leer, en Leeven,
Voor het eenvoudig volck , een heylig voorbeeld was:
Die, schoon hy sturf, by ons, in ’t leeven is gebleeven;
Wÿl hy, in ’t leeven, vaak de kranckste ziel genas.

I. Soet

Hier straelt de Schaduw’, van dat Goddelijke licht,
Wiens neederig gemoet, in hoog een yver, blaakte:
Die Vrize [sic] en Hollanders, in ’t Heemelsch, heeft gestigt,
En tien en neegen Jaar, voor Christi kudde, waakte.
Hy heeft het hong’rig volck, met Hemels-brood verzaad.
Zijn leeven was, voor elck, een baak om naar te leeven.
Des zijn’ Godvrugte ziel by ’t Lam56 ter bruyloft gaat:
Maar ’t Aartsche is aan de Aarde en worremen gegeven.

Jan Zoet57

Opmerkelijk is dat Zoet vooral Hendricksz’ leven benadrukt, dat als voorbeeld,
‘een baak om naar te leeven’ geldt voor het gewone volk. Dat leven is volgens hem
vol nederigheid en ijver, deugden die Zoet blijkbaar aangesproken hebben en, zoals
later zal blijken, een vaste plaats in zijn idioom hebben verworven. Tevens wordt
gewezen op de populariteit van Hendricksz’ ‘Hemels-brood’, zijn ‘predicatien’,
die eerst na zijn dood zijn uitgegeven, maar tot in de achttiende eeuw in diverse her-
drukken op de markt verschenen.

4.7 Oranjens Zeege-krans

Op zes september 1644 kon Frederik Hendrik weer een stad aan zijn reeks verover-
de steden toevoegen, want Sas van Gent bezweek onder de druk van zijn bezet-
tingsleger. Deze heugelijke gebeurtenis werd door Chrispijn de Passe en Jan Zoet
aangegrepen om met deze overwinning Frederik lof toe te zwaaien. Met twee fraaie
rijmprenten, Oranjens Zeege-krans en Orangiens Zeegen Kroon58 hebben zij, voor
een deel in samenwerking, geprobeerd het imago van de stadhouder vooral in Am-
sterdam op te vijzelen. De verhouding tussen de Amsterdamse magistraat en de
stadhouder was namelijk gespannen. Hun tegenstrijdige belangen vooral met be-
trekking tot voortzetting van de oorlog tegen Spanje brachten al in 1633 een con-

4.7 Oranjens Zeege-krans

56 Hier schuilt waarschijnlijk ook een verwijzing in naar de Amsterdamse gemeente ‘by ‘t Lam’, waar hij ge-
predikt heeft.
57 Ook opgenomen in de DW, p. 310-311.
58 Muller 1970, resp. nr. 1891 en 1892. Zie Bijlage 1B, nr. 26.
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troverse aan het licht, die zich tot Frederiks dood toe zou manifesteren. Zo waren
handelsbelangen en het machtsstreven van Amsterdam – beide belichaamd in en
uitgevoerd door machtige en ook buiten de grenzen invloedrijke regenten – zaken
die de stadhouder belemmerden bij het bereiken van persoonlijke doelstellingen.59

Begrijpelijk is de groeiende weerzin in Amsterdam tegen diverse plannen van Fre-
derik Hendrik, zoals het verkrijgen van een grotere invloed op de vloot, waardoor
de Amsterdamse Admiraliteit een toontje lager moest zingen. Vooral zijn voorne-
men Antwerpen in te nemen, waardoor de concurrentiepositie van Amsterdam
nadelig beïnvloed zou worden, zette kwaad bloed. Karakteristiek voor de verhou-
ding tussen de stadhouder en Amsterdam blijkt de door Kikkert geciteerde opmer-
king van de prins: ‘Ik bezit geen groter vijand dan de stad Amsterdam. Maar als ik
Antwerpen eenmaal in handen heb, zal ik Amsterdam zo diep vernederen dat die
stad er nooit meer bovenop zal komen’. De Franse gezant d’ Estrades hoorde deze
woorden en briefde ze snel door aan Richelieu.60 Toch kon deze grootspraak niet
verhullen dat Frederiks macht taande. Nieuwe wapenfeiten in de vorm van verover-
de steden, waar de ‘stededwinger’ vroeger zijn faam door gewonnen had, ontbraken.
Door de mislukte bezending van februari 1639 leek de kans Amsterdam op de
knieën te krijgen, ver weg.61 Wagenaar vermeldt dat ‘Kort na ’t afloopen deezer han-
delingen, eene scherpe keur uitkwam tegen ergerlyke schriften en tegen ’t kwaad-
spreeken van ’s Lands regeering’.62 Mogelijk refereert Zoet aan dat soort kritiek in
de eerste regels van zijn Zeege-Krans.

Met twee rijmprenten heeft Chrispijn de Passe de val van Sas van Gent bejubeld.
Een van beide betreft geheel eigen werk, op de andere heeft Zoet zijn visie in dicht-
vorm eraan toegevoegd. Het plaatwerk dat zich naast en boven de tekst bevindt,
bestaat uit een combinatie van drie gravures. Twee ervan zijn stroken medaillons,
waarin afbeeldingen van de veroverde steden te zien zijn, de grote gravure in het
midden vertoont Frederik Hendrik, eenmaal met de godin Fama, die hem lauwert
en eenmaal op zijn strijdros. De rijmprenten zijn ook niet identiek, omdat de stro-
ken met medaillons verwisseld zijn. Dat De Passe een grote handigheid bezat in het
vervaardigen van dit soort prenten voor de nationale propaganda is door Veldman
aangetoond.63 Gravures van eerdere overwinningen zijn met enkele ingrepen ge-
schikt gemaakt om een nieuwe zege uit te beelden. Waar op een vroegere prent 
’s-Hertogenbosch in het verschiet lag, vertonen zich nu, zij het vaag, de wallen van
’t Sas.64
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59 Israel 1997 I, p. 593-604; Elias 1923 hoofdstuk 6, passim.
60 Kikkert 1986, p. 75.
61 Elias 1923, p. 111 e.v. Hier rakelt Elias de historie op van de door Frederik Hendrik naar Amsterdam gezon-
den bezending van edelen die door machinaties de staatsgezinde leiders daar ten val moesten brengen. Deze toe-
leg mislukte jammerlijk. 
62 Wagenaar 1760 I, p. 539.
63 Veldman 2001, p. 349-350. Muller wees reeds op een vroeger gebruik van deze prent (nr.1702).
64 Muller 1970, nr. 1891.
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Op de grote gravure van Zoets rijmprent die als enige gedateerd is (1645), zwe-
ven boven de op zijn steigerend paard gezeten Frederik Hendrik twee allegorische
figuren, Flandria en Fama. De linker houdt hem zijn schild met de Hollandse leeuw
voor, de rechter wil hem een lauwerkrans schenken. De grond is bezaaid met aller-
lei wapens. Onder deze gravure is een Frans gedicht afgedrukt van een zekere
‘P.A.S. de la Riviere’. Daar onder staat in de volle breedte van vijf kolommen Zoets
gedicht.65 Dit 23 coupletten tellende gedicht mist de aantrekkelijkheid van veel
vroeger werk, maar laat zich ondanks een zekere plechtstatigheid goed lezen. De
eerste coupletten zouden kunnen slaan op vroegere lofdichten voor Frederik Hen-
drik vol loze vleierij. De dichter kan zich ook afgezet hebben tegen een bepaald
type lofdichten, of hij wijst impliciet naar hekeldichten: 

De Loogen-taal der looze lof-gedichten, 
Wier vairzen meest, om Vorstelikke gunst,
Der Vorsten schande, in schijn der deugd, doen lichten,
Zijn bedelaars en dieven van de kunst.

En d’oiren, wier gehoor, met welgevallen,
Voor lekkerny, die Gal, in zuypen, zijn, 
Door Hovaardy, puur doof: want, in dat mallen,
Is ’t Mane-licht een heldre Sonne-schijn.66

Er volgt op deze inleiding een historisch overzicht. Sinds de Slag bij Spiers (1289),
waar Adolph van Nassau verslagen werd door Hertog Albrecht van Oostenrijk,
moet het Habsburgse Huis voortdurend op zijn hoede blijven voor de Oranjes en
de Nassau’s. Dit machtig Habsburg ondervindt nog steeds schade van zijn vroege-
re daden. Oranje houdt niet op te strijden; terwijl Bourgondiës macht danig geslon-
ken is, worden nog steeds steden op die vijand veroverd. Deze laten bij voortduring
hun vreugde over die bevrijding blijken, want zij hebben de welvaart leren kennen.
Enkele zullen er in de nabije toekomst van genieten:

’t Hoogmoedig Sas moet zelver dit getuygen,
Hoe zeer het op sijn Wallen zich verliet.
En Hulst en Gent zal voor die Sant zich buygen,
Wijl elck daar in heur oude vryheyt ziet. 

Na de laatste zege opent de hemel zich en God toont Frederik Hendrik het Vlaam-
se schild, symbool der overwinning. Dit kan hij aan zijn verzameling toevoegen.
Zoet vindt dat zijn pen naar waarheid schrijft, maar Frederik heeft met zijn staal
duidelijker gesproken, waarbij Zoets woorden dan verbleken. Diens zege wordt
door de faam overal bekend gemaakt. Hoe machtig Habsburg en Bourgondië ook

4.7 Oranjens Zeege-krans

65 Muller 1970, nr. 1892. Het gedicht is de Wintersche Avonden opgenomen, p. 418-421. Deze versie bevat ver-
schillende stilistische varianten die echter voor de inhoud niet relevant zijn. Deze versie is ook te vinden in de
DW, maar dan onder de titel: ‘d’Oranje Zeege-kroon, Gevlogten om het hooft van zijn Hooghaid Freedrik Hen-
rik, Prince van Orangien en Naszauw, enz. Uitgezongen op zijne Heldhaftige Zeege-Praalingen’. Ook deze rijm-
prent heeft de uitgever Ten Hoorn waarschijnlijk niet te zien gekregen. Zie hiervoor hoofdstuk 10, p. 631-635.
66 Oranjes Zeege-krans.
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zijn, de vorst der vrede, Frederik Hendrik zit maar liefst op 36 tronen en ieder
volksdeel geniet er van zijn vrijheden. Het Verenigd Nederland is eigenlijk van me-
ning dat een aardse pen de lof der goden niet kan evenaren. 

De teneur van gedicht is duidelijk. Men diende ervan overtuigd te zijn dat de be-
scherming en verdediging van het gehele land in handen ligt van Frederik Hendrik
(en niet van Holland of Amsterdam!). Met een overdaad aan hyperbolen heeft Zoet
aangetoond dat de ‘stededwinger’ vooral vrede brengt. 

Het belang van deze overwinning, een der minst glorieuze overigens, werd door
de Staten Generaal onderstreept door een algemene ‘Danck-dagh’ uit te roepen op
21 september van dat jaar. Het succes verdiende in de ogen van de Orangistisch ge-
zinden extra aandacht, omdat de laatste jaren weinig indrukwekkende resultaten
waren geboekt in de strijd tegen de Spanjaarden. Deze verovering moest een inlei-
ding vormen op de uiteindelijke val van Antwerpen. De propaganda zoals deze
door De Passe en Zoet in Amsterdam gevoerd werd, zal die intentie niet hebben
kunnen uitdragen. Zij kon slechts Frederiks krijgsroem opnieuw laten klinken
door de nieuwe zege te bejubelen en te pronken met diens eerdere overwinningen. 

4.8 De ‘Beerinne-vangst’: Zoet en Duinkerken

Als in oktober 1646 het Duinkerker kapersnest door de gezamenlijke inspanningen
van de Franse troepen en een Hollands flottielje onder commando van Tromp
wordt ingenomen, is Zoet een der weinigen die deze triomf bezingt. In de ‘Strop-
peklacht’ had hij niet alleen deze val voorspeld, maar tevens de strop67 laten zeggen,
dat hij voor de ‘Borgonzen vlag’ ontzag zal wekken. Dat de Fransen tegen dit be-
langrijke Spaanse bolwerk zouden optrekken, zal toen algemeen bekend zijn ge-
weest. Toch getuigen slechts één vers van Jan Zoet en enkele rijmprenten op een
spottende manier van de aftocht der Spanjaarden uit Duinkerken. Een prent, Het
droevich afscheit van Don Calabasa uit Vlaanderen na Spagnien, laat zien hoe on-
der hoongelach van de Fransman en een Hollandse matroos een rijk uitgedoste
Spanjaard op een ezel de wijk neemt. Een andere prent verbeeldt aan de uiers van
koeien zuigende Spanjaarden tegen het profiel van Duinkerken.68 Of een derde
spotprent uit die periode ook de val van Duinkerken betreft, is onzeker. Daarop
staat in het midden een door zandhazen ondergraven wankele toren, waartegen een
Noordse bok (Zweden) staat te stoten. De toren wordt tevens bedreigd door dolfij-
nen, die de Fransen, Hollanders en Portugezen voorstellen.69

Ook in Zoets poëtische reactie op de ondergang van Duinkerken is een combina-
tie van uiteenlopende dieren te zien: 
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67 Zie hiervoor, p. 192-194.
68 AvS, resp. nr. 1919 en 1920. Beide gedichten zijn opgenomen in Scheurleer 1912 I, p. 145-147. 
69 Muller 1970, nr. 1916, met uitvoerige uitleg bij de prent.
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BEERINNE-VANGST: Gepast op ’t Over-gaan 
van Duin- Kerkken, Aan den Koningk van Vrankryk
Den elfden van Wijn-maand, des Jaars 1646.

De Zee-Beerin, die zig, omtrent de Vlaamsche stranden, 
Zoo dapper hooren liet, dat d’Amsterdammer Beurs
Daar dikwijls door bezweem, en, boordevol getreurs,

Gelijk een koortzig Wijf, begon te klapper-tanden,
Is nu, hoe bits ze beet, en ellik aan dorst randen,

Van eene Dolfijn, streng, ô wonder-werk! benardt;
Zoo dat zy, als een Muil, en Ezel zonder hart,

Zig schurkkend’ binden laat aan Françe-kouze-banden.
Och! welk een harde slag is dit voor heure Wulpen,
Die zig, als Vossen, in het Hoender-hok, behulpen,

En zagen wonder graag, een bloode, en vette Gans.
Nu is de Meeuw gebrild: want d’Oester sluit ’er schulpen.
’t Na-wêe zal Lievens hart gewis nog overstulpen.70

Wel, waar-om? daar-om, Flipp’: zijn duivel spreekt nu Frans.71

Dit gedicht, dat alleen bekend is uit de DW, illustreert opnieuw Zoets aandacht
voor de eigentijdse politieke situatie. Ook hier registreert hij, nu op humoristische
wijze, niet alleen een ingrijpende politieke gebeurtenis, hij vestigt ook de aandacht
op de eventuele nadelige gevolgen voor Nederland. Men diende namelijk ondanks
de beteugeling van de Duinkerker kapers op zijn hoede te blijven voor de nieuwe
machthebbers, want de mogelijkheid bestond dat Frankrijk zich als nieuwe buur-
man aan de zuidgrens van de republiek zou gaan nestelen. 

Een dergelijke katholieke grootmacht naast een protestantse natie beangstigde in
die tijd velen. Zo was Jacob Pergens van mening dat ‘Enen goeden vrede ware ons
nutter als een frans buerman in Duijn-kercken’.72 Dat gevaar verwoordde Zoet in
de laatste regel, waar de zetter waarschijnlijk foutief een dubbele punt gebruikt
heeft. Er zal een genitiefconstructie bedoeld zijn: de duivel van Filips IV. Volgens
Zoet zal de kaapvaart, dan wel met Franse concessies, gewoon doorgaan. 

Het is zeer goed mogelijk dat Zoet in zijn hekeldicht verschillende dieren liet op-
draven om daarmee aan te sluiten op de in zwang zijnde verbeelding van de Spaan-
se verliezen. Enkele diermetaforen kan hij daarom ontleend hebben aan de ge-
noemde historieprenten, zoals de beschermende dolfijnen en de onderdanige ezel.73

Ongetwijfeld heeft Zoet in Cats’ Silenus Alcibiadis het embleem gevonden van de
meeuw, die nu gebrild (in toom gehouden)74 wordt door een oester.75

4.8 De ‘Beerinne-vangst’: Zoet en Duinkerken

70 ‘Lieven’ zou kunnen verwijzen naar de Hollandse leeuw, de Republiek.
71 DW, p. 67.
72 In een brief aan P.C. Hooft van zijn zwager Pergens (Van Tricht 1979 III, p. 757). Zie voor de rol die Frank-
rijk in die periode speelde: Blok 1913 II, p. 633.
73 Voor de symboliek van de dolfijn, die staat voor onder andere dankbaarheid en hulpvaardigheid, zie Koning
1722, p. 98-99.
74 WNT III-I, 1391.
75 Cats 1618, p. 48. De gretigheid wordt bestraft door een dichtklappende oester: 
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Het kapersnest figureert metaforisch echter niet alleen als een Catsiaanse meeuw,
daarvoor werd het met een ‘zee-Beerin’ vergeleken. Dit dier, een soort oorrob,76

was bekend uit reisjournalen en stond misschien bekend als een kwaadaardig zee-
monster. Het werd daarom door Zoet geschikt bevonden om er de Duinkerker ka-
pers mee te vergelijken. Met dit spotdicht heeft Zoet de overwinning op Duinker-
ken gevierd, maar deze zege tegelijkertijd gerelativeerd door te wijzen op een
mogelijk op handen zijnde volgende bedreiging van de Hollandse vrijheid: de
Franse expansiedrift.77

4.9 Zabynaja

Gerard Schaep Pietersz (1599-1655), de bekende Amsterdamse schepen, is tegen-
woordig hoofdzakelijk nog bekend om zijn rijkdom en het opluisteren van zijn
eigen stamboom.78 Bij Wagenaar vinden we echter een ander portret van hem: ‘niet
slegts in de Latynsche en andere taalen bedreeven; maar van zulk eenen arbeid-
zaamen aart, dat hy verscheiden’ Boekdeelen beschreven heeft, met veelerlei by-
zonderheden, de Stad Amsterdam betreffende’.79 Misschien heeft deze schepen as-
piraties gehad zich als een mecenas op te werpen,80 want in de loop van 1646 heeft
hij een door hem uit het Spaans vertaalde tekst aan Jan Zoet gegeven met het ver-
zoek deze voor de Schouwburg te bewerken. Dit is althans op te maken uit de op-
dracht aan Schaep, die Zoet plaatste voor het in 1647 voltooide spel Zabynaja of
Vermomde Loos-heid.81 In die opdracht laat Zoet de Moorse slavin Zabynaja ook
aan het woord. Haar bedriegerijen zijn door Schaep in ‘goed Neerduits veranderd’,
waarna zij mij (Zoet) verzocht ‘de selve (bedriegerijen) den Schouburgh bequaam
te maken’.82 Omdat het origineel niet bekend is en Schaeps bewerking waarschijn-
lijk verloren is gegaan, valt niet uit te maken of een toneelstuk of een ander soort
werk aan de vertaling en later aan de bewerking ten grondslag heeft gelegen.83 In ie-
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Mits sluyt haer d’Oester-schelp: Siet daer de Meeu gevat.
Dit beelt sal zijn een les voor al dees wulpsche gesten,
Die plat af zijn gheneyght, al-waer wat gaept te tasten
76 WNT XXVII, 1104.
77 D’Estrades rapporteerde dat de Amsterdamse burgemeester Andries Bicker zo wit als zijn halsboord werd,
toen Willem II hem het nieuws van de val van Duinkerken meedeelde (AGN 6 p. 364).
78 Dudok van Heel 2002, p. 59-60. Hij komt niet voor in de 250 rijksten van de Gouden Eeuw (Zandvliet
2006).
79 Wagenaar 1760 III, p. 224.
80 Verkruysse 1990, passim. Over het door hem besproken verschil tussen mecenaat en patronaat valt ten aan-
zien van Schaeps activiteiten niets te zeggen.
81 Zabynaja of vermomde Loos-heid. Zie Bijlage 1B, nr. 27a.
82 Geciteerd uit de 1648-editie. Zie Bijlage 1B, nr. 27b.
83 Van Es noemt Le hermosa Alfreda van Lope de Vega als mogelijke bron voor dit werk (GLN V, p. 209-210),
maar reeds Te Winkel 1973 V-II, p. 276, had dat stuk als bron genoemd voor Codde’s Alfreda en geen bron voor
de Zabynaja geweten. Ook Van Praag 1922, p. 259, vermeldt geen bron.
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der geval speelde volgens Zoet in zijn opdracht het oorspronkelijke verhaal zich in
Burgos af. 

De vroegst bekende druk van Zabynaja, uitgegeven door Cornelis Jansz stamt
uit 1647 en de enige herdruk, die vooral grammaticale wijzigingen te zien geeft, was
in 1648 te koop. Deze uitgave werd gedrukt door Tymen en uitgegeven door Dirck
Cornelisz Houthaeck. Omdat de taalkundige veranderingen voortvloeien uit Zoets
nieuwe religieuze opvattingen die van het midden van 1646 af en enkele volgende
jaren een stempel op verschillende werken van hem drukken, worden ze bij de be-
spreking daarvan behandeld.84 Van die vroegste uitgave is slechts één exemplaar te-
ruggevonden85 als toevoeging aan een convoluut met populaire werkjes van J.H.
Krul: Vrolikke en leersame oeffeningen: bestaende in de Italiaensche schoorsteenve-
ger. Rampsaligen minnaer. Beminden dief. En de Tirannische liefde. Beneven eeni-
ge zang-rijmen en minnedichten. Verrijkt met een nieuw pots-spel, bewerckt door
een Moris, genaemt: Zabynaia. Twee voorlopers heeft deze bundel met didactisch
emblematische liefdesverhalen, zoals Wijngaards ze karakteriseert, gekend:86 druk-
ken uit 1645 en 1646, die alleen respectievelijk drie en vijf werken van Krul bevat-
ten. Cornelis Jansz. blijkt met deze uitgave een populair werkje op de markt te heb-
ben gebracht, want tot in de 18e eeuw verschijnen er herdrukken,87 evenwel zonder
Zoets toneelstuk. De redenen voor de uitgever Zoets Zabynaja op te nemen blijven
duister. Het is zeer wel mogelijk dat Zoet door zijn spel in de genoemde bundel
mee te laten liften onder het pseudoniem ‘Moris’, kon profiteren van Kruls popula-
riteit.88 Dat dit stuk later niet meer opgenomen werd, zal niet alleen aan het feit ge-
legen hebben, dat een toneelstuk in een verhalenbundel een vreemde eend in de bijt
is, maar tevens samenhangen met Zoets gewijzigde opvattingen over de taal. 

De regenten van de Schouwburg, waaronder zich nu Zoets tegenstander Jan Vos
bevond, hebben klaarblijkelijk toch dit stuk de moeite van het opvoeren waard ge-
vonden, want op 2 maart 1648 gaat het in première. Drie dagen (2, 5 en 9 maart) kon
het publiek genieten van de loze listen van Zabynaja. De recette bedroeg ruim 460
gulden, een gemiddelde opbrengst voor drie achtereenvolgende speeldagen.89 Na
deze periode is het stuk niet meer opgevoerd. 

4.9 Zabynaja

84 Zie hoofdstuk 10.4. Van Bemmel vroeg zich af waarom een tweede editie nodig was. Ik meen, dat het ant-
woord daarop te vinden is in Zoets gewijzigde opvattingen over de taal. Daarnaast waren nog enige wijzigingen
nodig met betrekking tot de opvoering. 
85 Gevonden door H.Chr. van Bemmel bij het zoeken naar onbekende edities van werken van J.H. Krul (Van
Bemmel 1978, p. 318-319).
86 De verhalen zijn beschreven door Wijngaards 1964, p. 158 e.v.
87 Zie Buisman 1960, p. 204-205. 
88 Van Bemmel 1978, p. 319.
89 Oey-de Vita 1983, p. 109.
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4.9.1 De inhoud

Bij de bespreking van de Zabynaja maak ik vooralsnog geen onderscheid tussen de
twee drukken, daar inhoudelijke verschillen amper aanwezig zijn. De spaarzame,
maar wel opvallend aanwezige religieuze opmerkingen krijgen in een volgende pa-
ragraaf de nodige aandacht.

Zoals vermeld, draagt Zoet dit ‘pots-spel’ op aan Gerard Schaep Pietersz, waarbij
hij diens functies niet vergeet te noemen. Gemeenplaatsen waarmee Zoet zijn to-
neelstuk op een uiterst onderdanige wijze aan Schaep aanbiedt, zijn hier wederom
volop aanwezig. Als Schaep zijn werk geen kunst vindt, moet hij bedenken, dat de
wil er wel was, maar het ‘Is wel zeker dat ze altemaal, die wel een paar schoenen tot
Romen verslijten, den Paus niet spreken.’ Behalve de hierboven aangehaalde op-
merkingen van Zoet over de zogenaamde rol van Zabynaja bij zijn bewerking van
de tekst van Schaep, is ook zijn ondertekening opvallend: ‘’k doe mijn best, en blijf
E. Heer, Uw E. Mede-Burger J. Zoet’. Deze contrasteert duidelijk met de nederig-
heid in de opdracht zelf, zij getuigt van een zeker zelfbewustzijn.90 Alvorens Zoet
de Zabynaja laat beginnen, laat hij met een paar kwatrijnen de lezer al enigszins de
teneur van het stuk proeven:

Kort Begrip

Hier schaft de wraak geen menschenspieren,
Noch kind’ren vleesch de Moeder voor:
Hier graest geen God-vergeten-Moor
In moord, door lust naer ’t Roomsch bestieren:

Maer Venus laet’er gouwe Disch,
Met lekkerny, door een Moris91

Die schande, in eer, weet te verkeeren,
Zeer rijk, en naer de kunst, stoffeeren.

Reeds Zuidema zag in de Zabynaja kritiek op en spot met Jan Vos. In het eerste
kwatrijn wordt gedoeld op de uiterst bloedige passages in de Aran en Titus, waarin
de koningin Thamera onwetend het vlees nuttigt van haar twee zoons en de moor
Aran naar macht dorst. 

Haaks op deze wreedheden staat de hartstochtelijke liefde die in de Zabynaja een
grote rol speelt. Ook elders in dit toneelstuk kon Vos zinsneden aantreffen waarin
Zoet met hem de spot dreef: ‘Vossen moet men ook in schijn van vossen vangen’ en
‘die naar vossen jaagt dient weynig tyt verlet’.92

Het toneel stelt Vlooyen-burg voor, waar het huis van ‘Singioor’ gesitueerd is en
tevens het Raadhuis. In de Amsterdamse werkelijkheid was Vlooienburg, het ei-
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90 Zie hoofdstuk 3, p. 156. Vergelijk de ondertekening in eerdere opdrachten!
91 WNT IX, 1129: iemand van Moorse afkomst die Christen is geworden en in Spanje is blijven wonen Hier zal
misschien gewoon een Spanjaard bedoeld zijn, maar een pseudoniem behoort ook tot de mogelijkheden. 
92 Zuidema 1905, p. 175 noot 2. Zie Zabynaja, p. C 1vo en C2ro.
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landje buiten de stadswal achter de Regulierspoort, tegen het einde van de zestiende
eeuw bestemd voor vestingwerken. Na de stadsuitbreiding van 1612 kwam het bin-
nen de muren te liggen en de huisnijverheid aldaar steeg met sprongen. Een groot
deel van de bevolking ervan bestond uit Joden, waaronder nog al wat van Portuge-
se afkomst, die verschillende huizen in bezit hadden.93 Dit kan ook verklaren waar-
om Zoet zijn stuk, waarvan de personages grotendeels hun Spaanse namen hebben
behouden, in deze buurt situeerde. 

In het eerste bedrijf poogt een Portugees edelman, Claudio, Dorothea over te ha-
len het liefdesspel met hem te bedrijven. Maar deze met Bonifacio, koopman in ga-
ren en band, gehuwde vrouw wijst al zijn fraai geformuleerde voorstellen beslist af.
Ook al ziet Dorothea haar toekomst als koopvrouw zeer somber in, zij zal zich niet
voegen in het gilde der lichtekooien. Haar man zal geen hoorns dragen, al ziet men
het overspel nu allerwegen als een tijdverdrijf voor de vrouw en roem voor die
mannen, die met andermans vrouw een snoepreisje maken. Een oudere man komt
naderbij, Hoofdman Pedro de Burgos. Daarop neemt Claudio met een steelse zoen
afscheid, waarna Dorothea verstolen mompelt, dat de ene wolf haar de andere van
de hals jaagt. Ook Pedro tracht Dorothea over te halen tot het minnespel. Daartoe
probeert hij haar aandacht te vangen door herinneringen op te halen aan haar vader
en andere familieleden. Ook aan bekende tijdgenoten wordt gerefereerd, wanneer
verlies in de handel en verre reizen het onderwerp van gesprek gaan worden. Met
hun handel was veel verdiend, maar ook veel verteerd. ‘Die tot de penning gescha-
pen is, wordt nooit een stuiver’, vindt Pedro. Vergelijkingen brengen hem op zijn
eigen persoon. Hij prijst zichzelf ondanks zijn hoge leeftijd aan als jong en kaars-
recht, maar wanneer hij haar oneerbare voorstellen gaat doen, dient zij hem over-
duidelijk van repliek. Hij moet maar aan graf en doodkist denken en zijn voeten
warmen bij Besjes koolpot. Als Bonifacio eraan komt, verwijdert hij zich snel. Bo-
nifacio verneemt van haar nu diverse wetenswaardigheden van vroeger, maar het
lijkt hem dat zij er beter aan doet die voorbije zaken te vergeten en zich vooral het
goede leven van nu ter harte te nemen. De drukke nering roept hem weer, want de
knechten zijn niet te vertrouwen. 

Na een ‘Verpoozinge’ ontwaart het publiek Claudio en zijn slavin Zabynaja,
waarschijnlijk in het huis van de sinjoor. Zij vindt haar heer bedroefd en ontwringt
hem de reden: ‘minnelikke hette’. Daarop ontvouwt zij voor hem een plan, waar-
door hij zijn lusten kan ‘boeten’, maar dat plan dient wel zeer behoedzaam uitge-
voerd te worden. Zij zal daartoe met geld van Claudio proberen Dorothea, die ‘zij-
de, goud- en zilverdraad’ verkoopt, te interesseren voor een zogenaamd pas
gearriveerde Spaanse dame. Deze borduurt in haar ledige tijd en is op zoek naar
goud en zilver van hoge kwaliteit. Daarna kan uit de reacties van Dorothea opge-
maakt worden hoe er verder gehandeld dient te worden. Claudio is verrukt van het
plan en Zabynaja gaat op stap. Na een ‘kleyne verpozinge’ betreedt zij Bonifacio’s
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93 Sander 1957, p. 57-59. Verschillende namen van huizenbezitters zijn bewaard gebleven.
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winkel. Zonder enig afdingen koopt zij wat goudgoed en weerlegt daarbij een op-
merking van Bonifacio met ‘het afdingen is voor de armen’. Na haar vertrek meldt
hij Dorothea enthousiast deze lucratieve verkoop aan iemand in wie hij adel ver-
moedt. 

Dan ontmoeten Claudio en Pedro elkaar. Zij bespreken de oorlog tussen Spanje
en Portugal en uiten hun tevredenheid over het feit dat zij in een vrij land leven: 

De vrydom is heel groot
Die wy genieten; want men mach hier, zonder vreezen,
Schier al doen watmen wil. elk blijft’er in zen weezen,
En zo hy best gevoelt; ’t is ook in wat geloof 
Het is, behalven een.94

Na het vertrek van Pedro verschijnt Zabynaja, die Claudio haar verdere plannen
voorlegt: Dorothea moet volgens haar worden uitgenodigd. Zij zal de ‘naaldkunst’
die zelfs de schilderijen van Rembrandt verduistert, van de edelvrouw graag willen
zien. Een ander moet zich vermommen als kunstenares en enige eenvoudige vrou-
wen dienen haar te begeleiden terwille van de deftigheid. Tevens moet er worden
gezorgd voor een tafel met vastenavondkost, muziek en een gemaskerd ballet. Daar
moet Claudio haar ten dans noden, zijn masker afdoen en dan haar zijn ‘hete min’
laten weten, waarbij hij moet bedenken dat wijn lust kan verwekken!

Na een volgende ‘Verpozinge’ poogt Pedro opnieuw Dorothea over te halen
hem terwille te zijn. Maar hij vindt bij haar slechts spot en minachting, terwijl hij
toch de hoofse vrijkunst zegt te beheersen. Na een scheldpartij ruimt hij het veld en
dan verschijnt Zabynaja. Nadat zij met Bonifacio over huwelijkse zaken en met
Dorothea over de borduurkunst gesproken heeft, vermoedt Zabynaja dat me-
vrouw Dorothea wel zal inviteren op vastenavond. 

Hierna wordt het publiek vergast op drie Portugese koppelaarsters, die ervarin-
gen uitwisselen. Daarbij vallen de namen van twee beruchte ‘lichtmissen’, bij de
vrouwen beter bekend om hun lusten dan om hun geld. Zabynaja komt op om de
vrouwen uit te nodigen bij haar meester wat te eten en te drinken.

Daarna verschijnen twee ‘Portugeesche Lichtmissen’, doordraaiers, Hesuttam
Besnega en Najo à Sarsenewas. Deze beide namen blijken anagrammen voor Mat-
theus Gansneb (Tengnagel), een oude bekende, en Joan Wassenaar, een onbekende,
maar misschien dezelfde die in de Geest van Tengnagel. wordt genoemd.95 Zij keu-
velen met een der Portugese ‘smots’, een prostituee, over bier en tabak. Enkele
schelmerijen worden met verve verteld en dan tijgen ze naar de herberg ‘De balk in
’t oog’ om wat te krollen.

De Portugese koppelaarsters verschijnen opnieuw, nu echter fraai uitgedost,
druk pratend over hun beroep, waarop ze trots zijn, want het helpt vele mannen
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94 Zabynaja 1648, p. B8ro. Iedereen mag zijn eigen geloof kiezen, op één na! Misschien wijst Zoet op eigen er-
varingen. Zie hierna, p. 212. 
95 Tengnagel 1969, p. 549.
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aan hun gerief. Doordat zij boven hun stand leven, is het financieel voordeel echter
gering. Bij Claudio’s huis verspreiden zij zich om geenszins de indruk te wekken
Dorothea naar binnen te willen lokken. Als deze even later langs het huis wandelt,
probeert de toegeschoten Zabynaja haar over te halen mee te gaan, omdat ‘me-
vrouw’ haar zo graag wil zien. Zij aarzelt zowel door de aanwezigheid van vreemde
dames, als door het ontbreken van Bonifacio’s toestemming. Als deze ook ver-
schijnt en hoort dat er vastenavondwijn geschonken wordt en Dorothea in de vroe-
ge ochtend naar huis gebracht zal worden, is de toestemming snel gegeven. 

Claudio hoort met vreugde dat alles naar wens verloopt. Het feest gaat beginnen
en Dorothea drinkt met Konstantia, een der koppelaarsters, een kop wijn. Dan laat
Zabynaja de muzikanten op de galerij spelen. Konstantia voelt haar voeten al dril-
len en op haar voorstel te gaan dansen reageert Dorothea:

Mevrou is dat een vraag? zoo jey wil, wil ik meê96

Mijn hooft is nou al licht, en alle schroom verdreven,
Door al die zoete wijn: ‘k begin nu eerst te leeven.97

Dan spreekt Claudio haar vleiend toe. Na een aanvankelijk scherp afwijzen wordt
ze toeschietelijker en vraagt na vele beloften van hem naar de plek van zijn slaapplaats. 

Enkele platduits pratende kleppermannen betreden nu het podium. Na enig ge-
ruzie merken zij dat de Zuiderkerk al drie is gaan kleppen, waarna zij weer verdwij-
nen om plaats te maken voor Hesuttam en Najo, die elkaar allerlei obscene verhalen
te vertellen hebben. Plotseling komt de klepperwacht op om te melden dat er brand
is in Claudio’s huis. Pedro verschijnt en laat de deuren openstoten, roept Claudio
op te staan, ziet Dorothea bij hem op bed liggen en begrijpt de gehele situatie. Ped-
ro treedt nu op als ‘Hooftman’ en is daardoor verplicht mensen die overspel plegen
gevankelijk mee te voeren, hetgeen hij nu ook daadwerkelijk doet. Claudio is graag
bereid dit af te kopen. Zabynaja weet Dorothea te bevrijden door de cipier van haar
gevangenis om te kopen. Zij blijft dan zelf bij de daar ook opgesloten Claudio en
Dorothea kan ongemerkt de gevangenis verlaten. Bonifacio komt op, is uitermate
verheugd Dorothea te zien en luistert naar haar verhalen over de kostelijke maaltijd
en de fraaie muziek. Daarna gaan zij naar huis. 

Op straat staan Hesuttam en Najo bij te komen van ’t krollen en drankgebruik.
Hesuttam somt een lange lijst op van meisjes bij wie hij te bed zou willen kruipen.
Dat zijn geen snollen, maar gerieflijke vrouwen

Of zustertjes van ’t gild [hoeren], die altemets eens trouwen;
Naar ’t zuivere geloof, dat Knipper-dollink dreef:98

Mijn geest begeert jouw vleis,99 en zonder nicht of neef,
Of maagdschap an te zien. 
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96 Verg. Bredero, 1975, p. 63-65. Het lied ‘Een oudt Bestevaertje, met een iongh Meysen’ heeft als stokregel ‘dat jy
soeckt, soeck ick mee’.
97 Zabynaja, p. D5ro.
98 Een van de wederdopers die een hoofdrol speelde bij de bezetting van Munster in 1534; Zijlstra 2000, p. 120.
99 Een bekende Munsterse uitspraak. Zie hierna p. 212.
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In het vervolg van hun dialoog laat Hesuttam ook wat los over zijn bezoek aan sekta-
rische bijeenkomsten, waarin de geciteerde opmerkingen zeker geventileerd werden:

Naj. Dat ’s een heel goed gevoelen. 
Daar maghmen onbeschroomt, en vry in ’t honderd woelen.

Hes. Och jaje. 
Naj. In die gemeent begeef ik my dan ook:

Want al dat ander volk heeft veel te knoddig spook [malle drukte],
En krullen in ’er staart.

Hes. Die zijn niet uit te drijven.
Naj. Maar magh jou vollik hier vry leeren en vry schrijven,

Naar hun gevoelen is?
Hes. Neen, ’t is noch onder ’t kruis.
Naj. Hoo! op zen Socynjaens, zoo ywers in een huis.
Hes. Wy hebben plaats genoeg.
Naj. Al waren ’t varkens kotten.
Hes. ’t Is ons al even eens waar dat we t’zamen rotten,

Niet uitgesonderd, dan in geen gewijde steê.
Naj. Dat’s op zen Pureteins, die volgen dat nou meê.100

Het vrije seksuele verkeer spreekt Najo wel aan; verdere antwoorden van Hesut-
tam, alias Tengnagel, maken duidelijk dat de bijeenkomsten ‘onder ’t kruis’, dus in
het verborgene plaatsvonden. Wassenaar trekt hierbij een vergelijking met de Soci-
nianen, de zo vaak om hun ketterse ideeën bekritiseerde en vervolgde sekte.101

Hoewel deze dialoog binnen dit pots-spel geen duidelijke functie lijkt te hebben,
heeft Zoet dit tweetal zeker geen gratuite beweringen in de mond gelegd, hetgeen
hieronder zal blijken.

Na deze intrigerende samenspraak wordt de voorbijlopende Pedro door hen
aangehouden om een praatje. De overspeligen komen kort aan bod en de twee
doordraaiers willen niet aannemen dat Dorothea erbij betrokken was. Men komt
dan bij de rechter, want Pedro heeft Claudio en Dorothea beschuldigd van over-
spel. Claudio wordt het eerst gehoord, maar van vervolging ontslagen, want een
ongetrouwd man kan daaraan niet schuldig bevonden worden. Volgens zijn verkla-
ring is Dorothea hem ten ene male onbekend. Dan verschijnt de celgenoot van
Claudio, Zabynaja, de zwartin, ten tonele en de rechters vragen aan Pedro, of hij
soms blind is. Het spel eindigt dus met de afgang van de oude Pedro en met de con-
statering van Zabynaja, dat ‘de loosheid en het gelt maakt alle krom-hout regt’.
Hiermee is Najo (Johan Wassenaar) het geheel eens. 
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100 Zabynaja, p. E4vo.
101 Kühler 1912, p. 135-250; Zijlstra 2000, p. 330-339. Aldaar bevindt zich verdere literatuur over het socinia-
nisme.

210



4.9.2 Achtergronden

De laatste opmerking van Zabynaja is een overal en altijd geldende waarheid en die
wordt door haar gedemonstreerd in een ‘potsspel’. In hoeverre een dergelijke spel
gebonden was aan geformaliseerde regels, is onbekend. Dat het echter nauw ver-
bonden is met de klucht lijdt ook gezien de genre-aanduiding, geen twijfel. De
naam ‘pots’ voor grap of aardigheid, maar ook voor ‘potsierlijke voorstelling’ of
klucht was in die dagen algemeen bekend.102 Toch is de genre-aanduiding ‘pots-
spel’ onder de Nederlandse toneelschrijvers niet populair geweest. Bij Worp wordt
zij slechts een enkele maal gesignaleerd en wel bij een spel dat eveneens teruggaat
op een Spaans voorbeeld.103 Het gebruik van deze benaming door Zoet is op een
paar manieren te verklaren. Het kan samenhangen met zijn voorkeur verouderde
woorden uit eigen idioom te verwijderen,104 een tweede mogelijkheid is een be-
paald soort spel te typeren door een daartoe geëigende aanduiding. Deze verklaring
heeft te maken met de structuur en de lengte van het pots-spel. De Zabynaja kent
namelijk vijf ‘verpozingen’, pauzes, waardoor het spel bestaat uit zes stukken, wat
voor een klucht een ongebruikelijke indeling is. Door de lengte doet het pots-spel
zelfs meer aan een blijspel denken, evenals sommige personages die dit spel bevol-
ken; daarentegen zorgen intrige en andere typen voor meer verwantschap met de
klucht. 

De totale afwezigheid van opvattingen over decor en monoloog geeft aan dat
Zoet die strijd waarschijnlijk gestreden had. De lezer van het stuk moet maar raden
voor welk gebouw een scène zich afspeelt. Door de vele afwisselingen van locaties
en toneelspelers was er nogal wat te zien op het podium. 

De edities van 1647 en 1648 ontlopen elkaar erg weinig, maar er is wel een variant
te melden. In de uitgave van 1648 is de klepperman Hannekoet vervangen door drie
kleppermannen, Koenraed Barensteyn, Iuriaen Pas-op en Hans Kijk-toe. Hun
‘koeterwaals’ en afkomst uit Paderborn bestempelen hen als ‘moffen’, figuren, die
steeds meer een vaste plaats in kluchten en komedies zouden verwerven.105 Zij vor-
men met hun koddige dialogen een trait d’union tussen de andere tonelen. Waarom
hun aantal in de tweede druk is vermeerderd, laat zich slechts raden. Waarschijnlijk
werd een dialoog aantrekkelijker gevonden dan een monoloog, overeenkomstig
Zoets eerdere pleidooi daarvoor in zijn Olimpia.

Hoewel het Spaanse origineel onbekend is, blijkt uit de gehele Zabynaja dat Zoet
(misschien Schaep ook al) zijn voorbeeld vernederlandst heeft; slechts de hoofdper-

4.9 Zabynaja

102 WNT XII-II, 3749-3760. Van Praag veronderstelt dat de Zabynaja een vertaling van een ‘burlesce’ is, waar-
in de hoofdpersonen ‘farceurs, potsenmakers zijn (Van Praag 1922, p. 259). Het is echter onbekend of Zoets
voorbeeld een toneelstuk was.
103 Worp 1903 I, p. 459. Daar wordt een ‘pots-spel’ vermeld van J. Soolmans uit 1681: De verzierde ontoovering
van de gravin Tri faldi, door de dolende Ridder Don Quichot de la Mancha, en zijn Schildknaap Sanche Pance.
104 Zie hiervoor hoofdstuk 10, p. 642.
105 Ornée 1970, passim.

211



sonen zullen hun naam behouden hebben. De intrige en de thematiek kunnen aan
het origineel ontleend zijn, de couleur locale, sommige karakters en wellicht de
moraal zullen uit Zoets koker komen. Over de ongestadigheid van de aardse for-
tuin, over hoertjes die babbelen over hun weelderige maar dure leven en over man-
nen die opsnijden over hun avonturen met allerlei soorten vrouwvolk hebben wij
Zoet al vaker zien schrijven. 

De twee opscheppers, Tengnagel en Wassenaar, zullen voor het publiek geen on-
bekenden geweest zijn. Ook het onderwerp van hun, hierboven geciteerde, gesprek
moet herkenbaar geweest zijn. Tengnagel refereerde met veel genoegen aan een
sektarisch gekleurde bijeenkomst, in welk verband hij een opmerking van Knipper-
dolling losliet: ‘Mijn geest begeert jouw vleesch’, over geestelijke begeerten die een
lichamelijke component zoeken.106 Een dergelijk gezelschap trekt zijn kompaan
Wassenaar wel aan. Die sekte vormt volgens Wassenaar een vrij drukke groep, het-
geen Tengnagel beaamt. Men komt evenals de Socinianen ‘noch onder ’t kruis [ver-
borgen] bijeen op diverse plaatsen’, al waren het ‘varkens kotten’, maar het mogen
geen gewijde plaatsen zijn. Met de toevoeging ‘noch’ lijkt Tengnagel te zinspelen
op de verwachting dat zulke bijeenkomsten straks ongehinderd in het openbaar
zullen kunnen plaats vinden.

Het is vrij onwaarschijnlijk dat Zoet hier zijn eigen kring, waarover straks meer,
te kijk zet en twee doordraaiers er op een milde wijze mee laat spotten. Een pamflet
uit 1627, Der Hanssijtsche Menniste Gheest-drijveren Historie, Ofte kort Verhael
van de ghepretendeerde Ghesichten, Inspraken, Open-baringen, ende haer Acten
by onse tijden van de notoire roddelaar Jan Theunisz lijkt Tengnagels ‘vollik’ enige
kleur te kunnen geven.107 Dit vlugschrift gunt ons in ieder geval een blik in het roe-
rige wereldje van extreme spiritualisten van doperse signatuur.108 Volgens Theu-
nisz zijn het alle volgelingen (Hanssijten) van de door hem fel bestookte Water-
landse voorman Hans de Ries.109 In de ‘Inleydinghe’ somt hij een aantal gebruiken
en denkbeelden op, die volgens hem onder zulke geestdrijvers te vinden zijn:

Sy maeckten malkanderen wijs, al waer haer doen na den selven Gheest-drift, inwendich
Woordt, ofte Inspraeck voor eerst niet recht, de Gheest soude haer nochtans voort ende
voort naer haer getrouwicheyt te recht, ende in alle waerheyt leyden. Sy hielden oock on-
der malkanderen gespreck en de discoursen van de onvruchtbaerheyt der Vrouwen, ende
het bevrucht gaen der selver: als oock mede van d’een mael bezayde Acker, segghende dat
het schriftuerlijck is, ende in reden bestaet, sijn zaet niet op een bezayde, maer onbezayde
vruchtbare Acker te werpen. Hier om hielden eenighe haer seer familiaer met het Vrouw-
volck. Sommige ginck oock wel naer, dat men den Gheest-drijveren van ouds plach naer te
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106 Zijlstra 1983, hoofdstuk II.
107 Zijstra 2000, p. 470, noot 30. Zie over Jan Theunisz ook Wijnman 1928.
108 Der Hanssijtsche Menniste Gheest-drijveren Historie, Ofte kort Verhael van de ghepretendeerde Ghesich-
ten, Inspraken, Open baringen, ende haer Acten by onse tijden’ Voortkomende uyt de leeringe ende drijven van
een inwwendigh, ofte onbeschreven Woord, van Hans de Rys. Ghedruckt voor Ian Theunisz. in d’Os, in de Bruy-
loft, om de Broederen mede te deelen. Anno 1627. Den 4. August. (Knuttel 3773).
109 Zijlstra 2000, p. 281-282.
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seggen, namentlijck: Mijn Gheest begheert u Vleesch. Sy stonden malkanderen vry-
heyt seer voor, ende payden hare jeloersche Vrouwen, met haer segghen, dat haer doen al
gheestelijck te verstaen was.110

Verschillende sekteleden lieten zich dus door de geest (Heilige Geest) leiden en sek-
sueel promiscue gedrag moest vooral geestelijk begrepen worden. Indien Zoet Teng-
nagel aan dergelijke bijeenkomsten laat refereren – en dat is zeer plausibel – dan moe-
ten deze sekten van doperse signatuur, vermengd met davidjoristische ideeën,111 hun
bestaan tot ver na 1627 gerekt hebben. Of Tengnagel zich inderdaad veelvuldig liet
zien in een dergelijk gezelschap, of dat Zoet hem in het openbaar alleen maar bela-
chelijk wilde maken, is niet meer na te gaan. Er zal echter ongetwijfeld een kern van
waarheid gezeten hebben in het gedebiteerde verhaal over dergelijke bijeenkomsten.112

Omdat eigentijdse reacties op toneelstukken uiterst zeldzaam zijn, mag een kriti-
sche opmerking over de Zabynaja van een verder onbekend poëtisch lichtgewicht
hier niet ontbreken. Deze anonymus hekelt in een lang gedicht, verschenen in de
Bloemkrans van verscheiden Gedichten (1659), het lichtzinnige karakter dat hij
meende te ontwaren in Huygens’ Klucht van Trijntje Kornelis.113 Zoet krijgt daar-
bij ook een veeg uit de pan. De onbekende dichter waardeert wel Huygens Heilige
Dagen, maar voor Zoets reactie op dat werk, Geestelikke Door-zichten en diens
Zabynaja heeft hij de volgende woorden over: 

De DOORZICHT114 hier besteed, kon weinigen behagen,
Als komende uit de pen die met Zabinaja
Haar aanzien smet en schon: en doet het Huigens na,
Zo zijnze dan gelijk: half Christen of geheel Heiden.115

Gezien de opbrengsten van de Zabynaja voor de Schouwburg heeft lang niet ieder-
een zo zuur gereageerd.

4.10 Geestelikke Door-zichten

Tegen het einde van het jaar 1646 heeft Zoet ter gelegenheid van Kerstmis een
‘Kars-Dag’, voltooid, een gedicht van acht coupletten met uitvoerige marginale
aantekeningen. Dit werkje, dat voor het eerst een religieuze wending in zijn leven
signaleert, wordt niet in de DW aangetroffen, wel is het te vinden in de slechts wei-
nig pagina’s tellende uiterst zeldzame bundel Geestelikke Door-zichten op Con-
stantin Huygens Hailige Dagen Beneevens een Kars-Dagh Aan den Zelfden uit
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110 Theunisz 1627, p. 7.
111 Zie hierna p. 223-225.
112 In Tengnagel 1969 vermeldt Oversteegen geen activiteiten van Tengnagel op dit gebied. 
113 Bloemkrans 1659, p. 569- 473.
114 Dit werk wordt hieronder besproken.
115 Bloemkrans 1659, p. 571.
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1648.116 Voor zover bekend, heeft dit werk geen herdruk beleefd en is het, voorzien
van een aparte titelpagina, slechts te vinden achter de editie uit 1648 en 1661 van
Huygens gedichtenreeks op de christelijke feestdagen: Heilige Dagen.117 Zoets
commentaar op deze gedichten van Huygens, want zo moet zijn bundeltje gezien
worden, heeft maar zelden de aandacht getrokken. Terwijl Zwaan het afdeed als
‘dwaas’,118 kwalificeerde Strengholt dit ‘wonderlijk’ commentaar evenwel als ‘spi-
ritualistisch’, doch liet het verder eveneens onbesproken.119

Huygens schreef zijn reeks sonnetten in de eerste helft van januari 1645 voor Ele-
onora Hellemans, P.C. Hoofts echtgenote. Caspar van Baerle werd verzocht deze
gedichten als nieuwjaarsgeschenk bij haar in Amsterdam te bezorgen. Als deze
reeks de nodige waardering ondervond, dienden de gedichten voorzien van een
voorwoord van Van Baerle bij de uitgever Blaeu in druk te verschijnen.120 Zo ge-
schiedde, en zelfs meer dan één druk zag het licht. Van de eerste twee uitgaven is op
één exemplaar na geen enkel boekje meer teruggevonden, terwijl van de latere
drukken, die van 1647 en 1648, ons ook maar enkele exemplaren zijn overgeleverd.
Hoewel de twee drukken uit 1645 volgens Strengholt alleen als presentexemplaren
door Huygens werden verspreid onder vrienden en vriendinnen,121 moet Jan Zoet
gezien zijn poëtisch commentaar op de hoogte geweest zijn van de inhoud. In een
mededeling onder het een na laatste gedicht van zijn bundel vermeldt Zoet dat hij in
de nacht van acht op negen januari 1647 zijn gedichten heeft ‘gerijmd’ en dat zij op
de veertiende naar Huygens zijn verzonden. Ongetwijfeld heeft hij zijn religieuze
commentaar in poëtische vorm van een begeleidend schrijven voorzien en daarin
mogelijk de hoop uitgesproken dat deze gedichten aan Huygens’ zaligheid mogen
bijdragen. Hoe aan Zoets verwachting is voldaan blijkt uit een kort gedichtje waar-
mee Huygens gereageerd heeft:

Op een doll gedicht van Ian Zoet tegens mijne Heilige Daghen

De snaer van een’ ontstelde veel
Bestaet weerom mijn oor t’ontstellen.
Wat komt mij dese Calckman quellen?
Het zijn een-galghighe gesellen,
Het zijn doctoren sonder scheel.
Een touw, een touw voor keel en keel.
Sij konnen beid’ haer naem niet spellen,
Sy schrijven L. of E. te veel. 28. Ian.122
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116 Zie Bijlage 1B, nr. 30.
117 Huygens 1974.
118 Zwaan 1968, p. 110, noot.
119 Huygens 1974, p. 20, noot. In hun verzameling Het hart naar boven, religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
(1999) hebben Van Strien en Stronks enige aandacht besteed aan Zoets Geestelikke door-zichten en enkele gedichten
overgenomen. In hun bescheiden commentaar wijzen zij op het spirtualistische karakter van Zoets kritiek op Huygens. 
120 Huygens 1974, p. 5 e.v.
121 Huygens 1974, p. 15 e.v.
122 Huygens 1892 4, p. 120-121. Huygens verandert hun namen dus in Kalkman en Sot.
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Huygens kon een vroegere kritiek op zijn Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel
(1641) door een zekere J.J. Calckman al niet velen; dat Jan Zoet zijn aan Eleonore
Hellemans gewijde religieuze suite en ook hemzelf als ‘gants zonder ziel en leeven’
beschouwde, zal hem zeker helemaal gekwetst hebben. Deze woorden van kritiek
voeren ons terug naar de Geestelikke Door-zichten. Deze bundel is zoals gezegd
slechts te vinden achter de edities van de Heilige Dagen van 1648 en 1661. In die
uitgaven bevindt zich steeds een franse titel, die beide edities aankondigt. Het gehe-
le werk is gedrukt en uitgegeven door de gebroeders Houthaeck. De titelpagina’s
van beide werken verschillen op een waarschijnlijk belangrijk punt: voor de Heilige
Dagen stelt het vignet een druiventros voor, de Geestelikke Door-zichten worden
voorafgegaan door een fontein met eronder het woord ‘eeuwigh’. Op deze symbo-
liek kom ik later terug.123

Zoet opent zijn bundel met een kritisch commentaar in zijn ‘Aan-spraak tot Kas-
par van Baarle Over de Latijnsche Vairzen, by hem, tot verheerlikking van Con-
stantin Huygens Hailige Dagen, gerijmd’. De gedichten op de christelijke feestda-
gen die dan volgen, bekritiseren de tegenhangers in Huygens’ Heilige Dagen in
dezelfde volgorde. De eerder genoemde ‘Kars-Dag’ die gezongen kon worden op
het bekende ‘O Kars-nacht schooner &c.’, vormt het slotakkoord van deze spiritu-
ele suite. Op de laatste bladzijde wordt nog het volgende veelzeggende gedichtje
aangetroffen, dat als een antwoord gezien kan worden op Huygens reactie:

Aan J. de Bruin.

Ik heb mijn Weetenschap van God;
Des ben ik ook des Weerelds spot
Maar was ik, door ’t Vernuft, geleerd,
Ik wierd, met u, van ’t Vleesch geëerd.

Des Weerelds Sot
Is ’t naast aan GOT

Want, schoon men my mijn’ E ontnam,
En dat van d’S een G voort-quam:
Was dan, zeg lieve Vriend, de Sot
Strax niet veranderd in een Got?
Jan Zoet, Amsterdammer.

4.10.1 Inleiding op de inhoud

Huygens’ spottende reactie doet uiteraard geen recht aan Zoets intenties. Diens
commentaar in de onderhavige bundel verdient serieuze aandacht. Om voortdu-
rende verwijzingen naar andere paragrafen te vermijden ga ik hier alvast in op Zoets
nieuwe godsdienstige opvattingen. Hoewel hij al in 1643 van zijn geestelijke strijd
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sprak, maar pas op een veel later tijdstip in een pamflet enkele van zijn nieuwe
denkbeelden zou openbaren, is enig inzicht erin onontbeerlijk om zijn spiritualisti-
sche gedichten in de Geestelikke Doorzichten te begrijpen. 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw valt er naast het milieu van de grotere
godsdiensten een circuit waar te nemen van chiliastisch-spiritualistisch georiën-
teerde kunstenaars en geleerden. Van der Wall heeft binnen dat kader het leven en
werk bestudeerd van de mystieke Chiliast Petrus Serrarius en tevens uitvoerig aan-
gegeven via welke internationale contacten een keur aan godsdienstige denkbeel-
den in die intellectuele milieus gemeengoed kon worden.124 Diverse geleerden, vaak
uit het buitenland afkomstig, waren regelmatig in bijeenkomsten in Amsterdam te
vinden. Van der Wall schetst deze mensen als ‘moeilijk grijpbaar en sterk individu-
alistisch’ met een grote verscheidenheid aan interesses.125 De spiritualisten onder
hen keerden zich veelal tegen de theologie en dogmatiek die op universiteiten werd
gedoceerd, in hun ogen broedplaatsen van de duivel. Dat dit illustere gezelschap
veel publiceerde, mag geen verwondering wekken. Men schreef vaak in het Latijn,
enkele publicaties verschenen, al of niet vertaald, in het Nederlands. 

Waarschijnlijk was het in de schaduw van deze religieus georiënteerde geleerden,
dat Jan Zoet figureerde, misschien reeds in deze tijd, omringd door een groep pove-
ren uit de samenleving, waarover later meer.126 Hoewel diverse verwijzingen in zijn
Geestelikke Doorzichten de bijbel als een belangrijke bron voor zijn nieuw verwor-
ven inzichten markeren, komen enkele opvallende gedachten daarin uit een andere
hoek. Vele contemporaine ‘mystieke’ religieuze geschriften hebben hem kunnen in-
spireren, maar zijn uitspraken wijzen op een bepaald soort bronnen, publicaties met
een hoog spiritualistisch gehalte. Mede gezien de spot die hij later heeft moeten on-
dervinden,127 blijkt Jan Zoet vooral beïnvloed te zijn door geschriften van de zes-
tiende-eeuwse ‘aartsketter’ David Joris. In bepaalde Amsterdamse kringen waar
Serrarius zich in de veertiger jaren bewoog, bevonden zich diverse spiritualisten en
chiliasten, die vertrouwd waren met het gedachtengoed van veel zestiende-eeuwse
mystieken, waaronder deze David Joris.128 Het is niet al te speculatief te veronder-
stellen, dat Jan Zoet toen in die kringen met Joris’ opvattingen heeft kennis gemaakt. 

Omdat in de Geestelikke Doorzichten niet expliciet naar specifieke joristische
werken wordt verwezen, moet op deze plaats worden volstaan met een summiere
samenvatting van de belangrijkste opvattingen van deze doper.129 Het voornaamste
doel van diens mystiek-theologische uiteenzettingen, die grotendeels van doperse
origine waren, was, de mens voor te bereiden op het duizendjarig rijk Gods. Waar-
schijnlijk heeft Joost niet in de meest letterlijke zin gemeend, dat daadwerkelijk een
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124 Van der Wall 1987, passim
125 Van der Wall 1987, p. 89.
126 Zie hierna p. 232-233.
127 Zie hierna p. 227-233.
128 Van der Wall 1987, p. 111-114.
129 Zijlstra 2000, p. 157-169.
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duizendjarig rijk op aarde gerealiseerd zou worden in een nabije toekomst, eerder
lag het in zijn bedoeling de mens inwendig, geestelijk een dergelijk rijk te laten
stichten. Hiertoe diende men zich van zijn zonden te ontdoen door deze op te
biechten voor de verzamelde gemeente. De nieuwe mens moet dan worden gelijk
een kind, volgens David Joris het symbool voor de nieuwe gelovige. Door zich te
ontdoen van overbodige kennis en wetenschap wordt de nieuwe gelovige arm van
geest. Om in deze staat van volmaaktheid te geraken moet de oude Adam worden
afgelegd. Daartoe is een inwendige kruisdood nodig, waardoor alle lusten en
slechtheden worden vernietigd. Door innerlijke afsterving wordt de mens weder-
geboren en de aardse mens verandert hierdoor in een hemelse mens. Dan zoekt de
mens slechts het koninkrijk van God en de eeuwige Waarheid en komt hij tot per-
fectie. 

Voor David Joris is de bijbel als leidraad hierbij van secundair belang, primair is
de werking van de Heilige Geest. Daarom kan de bijbel alleen op de juiste manier
verklaard worden door iemand, die de Geest bezit. David Joris achtte zichzelf daar-
toe bekwaam en door God geroepen. In welke mate Zoet zich Joris’ ideeënwereld
nu heeft toegeëigend en of hij een vergelijkbare messiasrol voor zichzelf zag wegge-
legd, zal nog blijken.

4.10.2 De inhoud

Zoals gezegd voorzag Zoet alle gedichten in de Heilige Dagen van zijn veelal spiri-
tualistisch commentaar. De forse kritiek van Zoet in zijn eerste gedicht, een hekel-
dicht op Van Baerles lofzang op Huygens’ suite , spruit voort uit de essentie van
zijn nieuwe religieuze overtuiging. Uit Van Baerles gedicht, geschreven in ‘uit-
heemsche woorden’, blijkt weliswaar een grote geleerdheid, maar naar Zoets op-
vatting is die slechts een ‘ydele’. Het eenvoudige volk acht die woorden weliswaar
heilig, omdat zij op een hoogdravende manier Huygens’ religieuze poëzie verheer-
lijken, maar datzelfde volk wordt misleid, want Van Baerle prijst het kwade aan als
het goede en verkoopt waarheid voor leugens. De laatste twee coupletten bevatten
een uiteenzetting waarom Zoet Van Baerle meent te moeten terechtwijzen:

Jesa.24.14 Die boose duisternis zal weederom verdwijnen:
Cor.1.27. Dit’s d’oorzaak, waarom ik u dwaaze Wijsheid laak.
en 2.15. Een on-uit-bluschlik licht koomt mijne Ziel beschijnen,

Waar in ik dan alleen naar Wijze dwaasheid haak.

’k Was yet, en wierd tot niet; ja zonder geest of leeven.
Nu heeft Gods Woord, van niet, my weêr tot yet gemaakt,
En, in verneedering, uit uw gezicht verheeven;
Des laak ik dat ghy prijst, en prijze dat ghy laakt. 

Als bewijs voor de waarheid van zijn woorden gelden enkele plaatsen uit 1 Corint-
hiërs 1 en 2. Hier spreekt de ‘geestelijke mens’ (1 Cor.2:15), die alles doorgrondt,
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maar zelf door niemand doorgrond wordt.130 Alvorens de goddelijke wijsheden te
kunnen verstaan, moet de mens zelf eerst ten onder gaan, inwendig sterven. Als op
deze manier de oude Adam is afgelegd, wordt er plaats gemaakt voor de nieuwe. In
het laatste couplet maakt Zoet duidelijk gewag van zijn eigen bekering, die lijkt
overeen te komen met de door David Joris gedachte opstanding van de nieuwe
mens. Bekeringen kwamen overigens in die tijd regelmatig voor, gezien de vele pu-
plicaties erover, vooral van Engelse origine.131 De door zijn bekering verworven in-
zichten zullen er voor zorgen dat hij vooral godsdienstige zaken door een joristi-
sche bril gaat zien.

De religieuze denkbeelden, zoals Huygens die heeft verwoord in zijn Heilige
Dagen, worden nu door Zoet tegen het licht van zijn nieuwe opvattingen gehou-
den. Het vernuftig spel van Huygens met de taal, zijn gebruik van bijbelse metafo-
ren en paradoxen, als mede zijn diepe religieuze bewogenheid hebben tot in de
twintigste eeuw grote bewondering geoogst.132 Hoewel Huygens aanvankelijk de
diepte van het calvinistisch geloof rationeel poogde te doorgronden, heeft langza-
merhand de subjectieve geloofservaring zijn godsdienst richting gegeven. Van Es
merkt dan ook op, dat ondanks Huygens’ streven naar evenwicht, zelfbeheersing
en matigheid zijn religieuze bewogenheid diep zat. Groot was zijn zondenbesef.
Hij voelde zich een onvolkomen mens, die ‘slingerde tussen schuldbesef en verge-
ving’ en die zich zeer bewust was van de steeds aanwezige strijd tussen begeerte en
onthouding. In de Heilige Dagen is die spanning voortdurend aanwezig, elke feest-
dag doet hem intens zijn zonden beseffen en tevens hevig verlangen ‘de oude mens’
af te leggen.Voortdurend is Huygens zich ervan bewust, dat wereldse verleidingen
ondanks zijn herhaaldelijke berouwvolle overgave aan Christus, overal op de loer
liggen.

Zoets commentaar op Huygens’ uiterst vernuftig geformuleerde en diep door-
leefde religieuze ervaringen staat vooral stilistisch daarmee in schril contrast. In een
bewust verregaand gesimplificeerde taal133 verwerpt Zoet vrijwel de gehele essentie
van Huygens’ overwegingen bij de feestdagen. Het eerste gedicht van Zoet, dat di-
rect tot Huygens gericht is, bevat zijn kritiek in het algemeen op diens geloofsover-
tuigingen.Vele verklaringen in de marge moeten zijn kritische opmerkingen helpen
verduidelijken.Tegelijkertijd verschaft hij de lezer enige duidelijkheid in de kern-
punten van eigen overtuigingen, waarmee hij Huygens’ religieuze denkbeelden
wilde weerleggen: 

Ik ben, in verscheiden nachten,
Met mijn brandende gedachten,
Uwe Feesten door-gegaan:
Maar ik kon geen Hailigheeden,
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131 Van der Wall 1987, p. 126, 127.
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In die vleesschelikke reeden,
Voor mijn scharp gezicht zien staan.
’t Woord, hoe breed en waits geschreeven,
Is gants zonder Ziel en leeven.134

Hoe fraai stilistisch ook uitgedrukt, Huygens’ gedichten bevatten slechts een heili-
ge schijn, want zij ontberen de Heilige Geestelijke Waarheid. Deze is de ‘Zon’,
waardoor het ‘Ys’, de ‘Rijmen’ van Huygens, zal smelten. Deze zijn slechts voor de
‘natuurlijke mens’ geschreven. Bijbelplaatsen worden aangehaald ter ondersteu-
ning van deze mening. Zo vermeldt Jesaja 5:12-25, dat er bij de mens geen aandacht
is voor het werk des Heren, een duidelijke reden waarom het volk in ballingschap
weggevoerd zal worden en ten dode gedoemd is. 

Om Zoets eigen opvattingen duidelijker te laten spreken,wordt nu een parafrase
van zijn gedichten gegeven met enkele impliciete verwijzingen naar Huygens’ con-
trasterende godsdienstige opvattingen

Omdat deze mens, Huygens, in de duisternis van zijn zonden leeft, ontbreekt
hem het zicht op God. De gereformeerde kerken zijn voor dit zondige leven mede
verantwoordelijk, doordat zij het beoefenen van kwade werken bevorderen en
sterk de nadruk leggen op de predikatie, die Zoet ‘liegen’ noemt. Daarom is zondag
voor Huygens slechts de dag van de zonde en in geen enkel opzicht ‘zoendag’, de
dag van verzoening met en aandacht voor de zoon, Christus. Als het Nieuwe Jaar,
het Rijk Gods, aanbreekt zal het Heilig Volk, dat zijn de uitverkorenen, vreedzaam
de Macht bekleden, waarvan in Daniël 7:27 sprake is. Daartoe moeten wij weten dat
Christus onze zonden draagt, wij dienen slechts zijn voetstappen te volgen. Als Hij
dan gekruisigd gaat worden, moeten wij niet slechts toeschouwers zijn, ondertus-
sen onze zonden beklagend, maar wij moeten zijn kruis opnemen, hem volgen, lijd-
zaam zijn en onszelf verloochenen. Uit de Openbaring en Jesaja wordt duidelijk,
dat in het einde der tijden het thans lijdzaam levende volk dan vrolijkheid en over-
vloed zal kennen. De Hemelvaart van Christus wijst de mens op de komende terug-
keer, die echter niet vleselijk, maar geestelijk begrepen moet worden, hoewel men,
en dus ook Huygens, daar anders over denkt. Als het Pinksterfeest bereikt is, lijkt
Zoet zichzelf met zijn nieuwe taal te introduceren:

’t Schijnt wat wonders in uw ooren,
Zulck een Nieuwe Spraak te hooren,
En ’t is al een zelfde tong;
Doch volkomen in ’er spreeken,
Als die Petrus, tot een teeken
Zijner zending, toen ontfong.
Laat uw wercken dan getuygen,
Dat uw wijsheid hier moet buygen:
Want ghy kunt my niet verstaan.135
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Alleen de ‘bekeerlingen’ kunnen Zoets boodschap, naar Openbaring 14:6, het nieu-
we evangelie, in zijn ‘nieuwe taal’ verstaan. Het probleem is niet, zoals in ‘’s Heeren
Avondmaal’ ter sprake kwam, of God Huygens zijn zonden zou willen kwijtschel-
den, maar een totale bekering – en de tijd dringt – is noodzakelijk. Dan staat Chris-
tus’ kribbe niet alleen in Bethlehem, maar ook op plaatsen, waar Huygens deze niet
had gezocht. Met een bemoedigende schouderklop voor Huygens besluit Zoet zijn
commentaar:

Nu, ’t is, voor die geen die ’t Leeven
Zoekt , al haast genoeg geschreeven,
Want men ziet hier, wat en hoe.
Constantin, zijt niet verleegen;
’k wijs, aan u, des Heeren zeegen,
En schenck u mijn’ Kars-dag toe.

Jan Zoet, Amsterdammer.136

Die het leven zoeken, zijn de bekeerlingen die de oude Adam gedood hebben en
zich op hun nieuwe status als hemelse, wedergeboren mens gaan voorbereiden. 

Achter dit gedicht heeft Zoet de ‘Kars-Dag’, geplaatst. Het is als eerste van deze
reeks geschreven op Kerstdag 1646 en voor zover bekend zijn eerste religieuze ge-
dicht sinds zijn bekering. Mogelijk heeft hij het naast de voorgaande gedichten ook
Huygens doen toekomen. Het telt acht coupletten en bevat evenals de voorafgaan-
de serie een overvloedig commentaar, gepaard met verwijzingen naar bijbelplaat-
sen. Zoet spreekt in dit gedicht tot Rachel, de stammoeder van Israël, maar ook de
vrouw, die volgens Mattheus 2:18 gezien moet worden als symbool van Israels
droefheid bij de kindermoord in Bethlehem. Op deze Kerstdag, waarschijnlijk dus
die van 1646, zijn haar Zoons herrezen en zij tart de moordenaar van haar kinderen,
Herodes, die nu ligt te ronken in de overtuiging dat hij onaantastbaar is. Hij wan-
delt echter met gesloten ogen zijn ondergang tegemoet, want hij zal ondervinden
hoe vergelding smaakt. Mocht hij te werk willen gaan als vroeger, dan zal hij voor
hen moeten buigen. Jan Zoet en Rachel zijn beiden uiterst verheugd vanuit hun
staat erop te kunnen wijzen ‘hoe men, van de Dood, in de Geest des Leevens moet
vluchten’. Zij stellen tot slot, dat zij geheel buiten nood zijn, als de doden in het
Laatste Oordeel moeten zuchten.

Het prozacommentaar in de marge wordt grotendeels ingenomen door een pro-
fetie over de wereldse machten op aarde, die tezamen de naam Herodes dragen.
Deze huidige Herodes zal, wanneer zijn ‘verkleefde ogen’ gesloten blijven, ten on-
der gaan. Zijn macht zal worden overgenomen door de herrezen zonen van Rachel.
Dan wordt de ‘Regeerders der aarde’ een waarschuwing meegegeven. Het wordt
hun afgeraden dezelfde weg te ‘herwandelen’ en de zelf verkozen achtbaarheid
moet vertrapt worden. Alleen deze manier biedt redding, want anders heeft men
zijn toevlucht tot de dood genomen en niet die tot het leven. Diverse plaatsen uit
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Jesaja met een duidelijk eschatologisch karakter onderschrijven deze waarschu-
wing voor de groten der aarde. 

4.11 Prophetische Refereynen

Vóór de gedrukte versie van de Geestelikke Door-zichten op de markt kwam, in 1648,
zag een ander werkje van hem het licht. In 1647 is namelijk ‘door Ian Zoet, ‘in Druck
uyt ghegheven’ een pamflet voorzien van de volgende titel: Prophetische Refereynen,
Voor-seggende Den aenstaende geluckig een standt der Nederlanden. Beneven Een
Grond-Reeden, van De vier Hoofd-spraken en der zelver Werckinghe.137Dat dit pam-
flet nooit eerder onderwerp van onderzoek geweest is, zal ongetwijfeld te maken heb-
ben met zijn grote zeldzaamheid. Het enig bekende exemplaar wordt bewaard in de
fameuze Mullercollectie, in geen van de bekende pamflettenverzamelingen is een an-
der voorhanden.138 Dit werkje in kwarto-formaat telt slechts zeven bladzijden en is
gedrukt door Cornelis Jansz Stichter, een drukker van katholieke huize,139 die in die
jaren zijn domicilie had bij de Haarlemmerpoort. Deze jonge drukker heeft dit enigs-
zins controversiële drukwerk op de titelpagina voorzien van het wapen van Am-
sterdam.140 Een contemporaine hand heeft met inkt de jaartallen 1528 en 1647 op de
titelpagina veranderd in 1648, waarmede een verwijzing naar de Vrede van Munster
lijkt te worden gesuggereerd. Gezien de voorspelling van een gelukkig Nederland is
een dergelijke wijziging te begrijpen.

De Prophetische Refereynen worden met het volgende voorwoord ‘Aen de Ne-
derlantsche Leesers’ geïntroduceerd:

Seer Lieve en waerde Landsluyden, naer dien my dese Prophetische Refereynen, die de ge-
luckigen toestant van ons lief Vaderland, door een sonderlinghe en Zoete manier van
schrijven, voorseggen, ja vry meer in de verborghen sin uyt spreecken dan men, met natu-
relicke oren, uyt d’eerste klanck des letters hoord, door de Handen mijner Voor-ouderen
sijn toegerijckt; soo heb ick dit voor uw’ Lieden, naer dien ghy tot leersame dingen altijt
genegen sijt, niet willen verbergen: maer mijn plicht soeken te bewijsen; weshalven ick dees
Veerssen, door een versiend Persoon, inden Iare 1528. gerijmd, door den druck aen U L.
meededeel, versoeckende de selve, geen eens, maer thien mael te door leesen, op dat ghy
den sin des Autheurs verstaende, mooght bekennen, waer in den zegen des Landts en aller
Menschen eeuwige welvaert is geleghen, dit doende ben en blijf ick U L. toegenegen
Lands-man I.S.

Hier is de bekeerling Zoet aan het woord (hier nog ‘ouderwets’ I.S. gespeld), die tot
de natuurlijke mens spreekt en het als zijn plicht beschouwt gedichten van een pro-
feet uit de zestiende eeuw nogmaals uit te geven.
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De refereinen, die Zoet bij Stichter heeft laten drukken, zijn waarschijnlijk ont-
leend aan het Gheestelijck Liedt-Boecxken van David Joris, de ‘versiende per-
soon’.141 Over de drukgeschiedenis van dit bundeltje is weinig bekend, slechts twee
exemplaren zijn ons overgebleven.142 De door Zoet gepresenteerde refereinen be-
vinden zich achter in Joris’ liedboekje, maar de door hem gedane aankondiging op
het titelblad, die hierboven is aangehaald, ontbreekt. Uit zijn mededeling over deze
‘Veerssen’ uit 1528 is niet op te maken welk afschrift of welke druk van het Ghees-
telijck Liedt-Boecxken het betrof, dat door zijn voorouders zou zijn bewaard. 

Over herdrukken van David Joris’ werk is zeer weinig bekend. Zijlstra signaleert
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141 Met dank aan Piet Visser die de gedichten herkende en mij het liedboek van David Joris als bron noemde.
Door mij werd gebruikt: Een Geestelijck Liedt-Boecxken, Inholdende veel schoone sinrijcke Christelijcke Liede-
kens, Deur D.J. s.n., s.a., verschenen als deel I van de facsimileserie ‘Mennonite Songbooks’ bij Frits Knuf in Am-
sterdam en B. de Graaf te Nieuwkoop [1972]. Het origineel bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek. 
142 Zie Valkema Blouw 1998, nr. 2050: D. Mullem, Vianen, ca. 1590 (KB), nr. 2051: s.l., s.a. ca 1600 (UBGe).
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nog belangstelling voor het davidjorisme na 1600 in Gouda, waar werk van deze
ketter herdrukt werd, en in Oost-Friesland,143 maar na 1630 is volgens hem de ge-
hele beweging ingestort. Dat hierop enkele correcties nodig zijn, blijkt onder meer
uit Zoets belangstelling en die van spiritualisten uit Serrarius’ omgeving. Van de
twee gedichten die zich in de Prophetische Refereynen bevinden, komt het eerste zij
het niet integraal voor in een van de resterende exemplaren van het Geestelijck
Liedt-Boecxken.144 De titel heeft een kleine wijziging ondergaan, de alternerende
liedstrofen en ook de slotopdracht aan de Prince zijn weggelaten. Hierdoor staat de
aanduiding ‘Refereyn’ er wat verloren bij. In het Geestelijck Liedt-Boecxken wordt
dit gedicht aangeduid als een ‘Refereyn tot Lof des Nederlandts unde der Duyt-
scher Spraecke, met sijn Liedeken’, terwijl in Zoets editie er ‘Een Refereyn Tot Lof
der Lof-licke Neederlanden’ boven staat. Het is niet duidelijk, of Zoet deze titel
zelf heeft geformuleerd. De spelling en stijl wijzen echter meer in de richting van
een oorspronkelijk door David Joris bedachte titel. De inhoud van dit gedicht van
vijf strofen luidt als volgt.

Het vernederde Nederland zal hoog verheven worden, want die aan de zaaier het
zaad heeft gegeven zal eindelijk zelf komen. Het volk zal van alle kanten toestro-
men omdat deze wijngaardenier in menselijke gedaante geestelijke bomen in hen
zal planten. Hoewel hij vroeger ‘sijn Zayers’, die verschillende talen spraken, had
gezonden, zal hij nu zelf tegen de giganten strijden met verwoestend vuur. Die hem
weleer verzaakt hebben, zullen hun weg kwijt zijn, hoewel zij duidelijk zichtbaar
de Wet dragen. Dan volgt de stokregel: ‘Maer eenen nieuwen opgank, verschijnt
ons uyt den Noorden’. Vroeger kwam de nieuwe dag, de opgang, uit het oosten, la-
ter uit het zuiden en vervolgens uit het westen, maar nu geeft het noorden ons een
vreugdevolle dag. In vroeger tijden heeft God het Hebreeuwse volk de Wet laten
opschrijven, maar dat zaad gedijde niet en het ongeloof hield het volk van Israël
weg uit het ‘Land van Vrede’. Hun gezindheid bleef aards, waardoor zij samen met
tal van steden ten onder gingen en veel van hun schriftgeleerden ‘In sonden ver-
smoorden’. Aan het volgen van alleen eigen wijsheid dankten zowel de Joden als de
Grieken hun ondergang. Ook het door Paulus in Rome gezaaide zaad schoot geen
wortel, hij wist echter al dat zijn profeteren de volmaaktheid niet dienen konden.
Als die volmaaktheid komt, hetgeen geen vleselijk oog ooit zal waarnemen, zal al
het gewone, waaronder ook de talen gerekend worden, ophouden te bestaan. Voor
de oude volkeren is het een hard gelag, dat al hun leringen, hun eigen wijsheden
zullen verdwijnen voor iets wat nooit door de mens gehoord was. Hebreeuwen,
Grieken en Romeinen moeten verdwijnen, ‘Den Duytschen Sayer’ komt ons leren.
Alle lichten zullen wijken voor deze Geest der Waarheid, want hij is van de Vader
en de Zoon uitgegaan, door hem zal de vruchtbaarheid van de aarde sterk vermeer-
deren en de Antichrist wordt door hem vernietigd. Dan zullen de vreedzamen zich
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tot God bekeren. Dit gehele plan, dat door God is voorbereid, zal door niemand
doorkruist kunnen worden, al meende de slang van wel. 

Deze visionaire en deels nogal cryptische woorden heeft Zoet, behoudens enkele
aanpassingen, van David Joris overgenomen, waarschijnlijk om zijn eigen gedach-
ten omtrent het komend koninkrijk Christi aan de goede verstaanders uit te leggen.
De medebekeerlingen zijn dan de ‘geestelijke’ mensen, die eveneens ‘geestelijk’ er-
varen dat Christus in Nederland zijn ‘millennium’ zal stichten. Of Jan Zoet zich
met dit gedicht heeft willen presenteren in zijn nieuwe rol als zaaier, als apostel, is
moeilijk uit te maken, maar zeker niet ondenkbaar gezien de plicht die hij meende
te moeten vervullen als middelaar tussen David Joris en zijn lezers. Indien leven en
werk van David Joris als inspiratiebron gediend hebben, dan kan Zoet zich een
plaats toegedacht hebben in de chiliastische heilsgeschiedenis. David Joris leek zich
tot taak te hebben gesteld het werk, althans geestelijk, te voltooien, dat Christus be-
gonnen was, maar na de tijd der apostelen tot stilstand gekomen was.145 Mogelijk
heeft Jan Zoet zich dan eveneens de belangrijke opdracht toebedeeld: de mensen
bekeren, om zo de geestelijke komst van Christus voor te bereiden. Deze zal in het
komende millennium in Nederland koning zijn. Dat Nederland het uitverkoren
land is, had David Joris reeds benadrukt in zijn Wonder-Boeck, waarin hij Neder-
land vergeleek met de Berg Sion.146

Zijn drang een zo volmaakt mogelijke bekeerling te zijn, heeft hem er toe ge-
bracht van het door David Joris voorgestelde instrument gebruik te maken: een
zeer specifieke vorm van taalgebruik. Het tweede gedicht in de Prophetische Re-
fereynen bevat hiertoe een verhelderend gedicht ‘Van de Duydelijcke Duytsche
Spraeck’’, dat op spellingvarianten na letterlijk terug te vinden is in David Joris’
liedboekje. Het laatste couplet daarvan, de opdracht aan de ‘Prince’, komt uit het
vorige referein in het Geestelick Liedt-Boecxken. Deze niet geheel duidelijke in-
greep was waarschijnlijk afkomstig van Zoet. In dit gedicht worden aan de vier
windrichtingen vier talen verbonden. De ‘Duytsche’ taal is de enige die niet door
Gods wraak werd getroffen en ten onder gegaan is. Maar:

Soo staet te verwachten uyt den Noorden,
Een opganck by den Duytschen woorden,
Die eeuwlijck geven sal sijn schijn
Duytsch moet Hoogh gelooft sijn.147

Onder ‘Duytsch’ kan Nederlands worden verstaan, een verzamelterm voor Neder-
lands en Duits; uit andere gedichten blijkt evenwel dat Joris de Nederlandse taal op
het oog heeft. In het Geestelijck Lied-Boecxken wordt tot slot een ballade afge-
drukt, waarin nog duidelijker wordt aangegeven dat er voor de Nederlandse taal
een hoofdrol is weggelegd. Zij zal de taal worden van de Geest der Waarheid in het
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nieuw opgerezen Nederland. Alle talen zullen vergaan, alleen het Nederlands zal
woorden hebben voor alle geestelijke gaven van de ‘Geest des Heeren’.148 In dit
licht zal Zoets gewijzigde visie op de Nederlandse taal gezien moeten worden.149

Samenvattend kan men stellen dat het spiritualistisch programma dat Zoet zich
gedacht heeft als voorbereiding op het komend Rijk Christi, niet slechts voor hem-
zelf, maar voor allen die er voor open staan, is te vinden in zijn Geestelikke Door-
zichten en de Prophetische Refereynen. Terwijl het eerste werk vooral de nadruk
legt op de bekering zelf en de inhoud van het nieuwe geloof, diende het tweede
vooral de mens van de noodzaak van de bekering te overtuigen, vooral omdat Ne-
derland het door God uitverkoren land blijkt te zijn. 

Er zijn geen afzonderlijk traktaten van Zoet bekend, waarin deze denkbeelden
verder werden uitgewerkt, maar dat hij op andere manieren zijn religieuze opvat-
tingen wist te ventileren, zal nog overvloedig blijken. Enkele voorbeelden marke-
ren alvast zijn nieuwe opvattingen. In het jaar 1647 werd de gebruikelijke onderda-
nige ondertekening van opdrachten vervangen door één die wees op gelijkheid. Ik
noemde reeds de afwijkende signatuur onder de opdracht van de Zabynaja: Uw E.
Mede-Burger. Hiermede stelt Zoet zich als burger gelijk aan de in maatschappelijk
opzicht hoger geplaatste Gerard Schaep. Of het streven van de Collegianten – een
beweging die Zoet ook na aan het hart moet hebben gelegen – naar volkomen ge-
lijkheid voor alle gemeenteleden door Zoet gekopieerd is, valt bij gebrek aan voor-
beelden niet te zeggen, maar is wel denkbaar.150 Een ander voorbeeld betreft de
spelling van zijn naam: Soet wordt Zoet. Dat die verandering niet direct consequent
is doorgevoerd, door hemzelf niet, noch door drukkers, is echter geen beletsel om
die naast vele andere wijzigingen te zien in het licht van zijn visie op de nieuwe taal.
In het hierboven aangehaalde huwelijksgedicht uit 1643 schreef hij zijn naam in ie-
der geval met een Z. De taalkundige veranderingen die Zoet in de tweede druk van
de Zabynaja heeft aangebracht, hangen zonder twijfel eveneens samen met zijn
nieuw verworven inzichten.151

4.12 Adam Boreel

Hierboven werd opgemerkt, dat over Zoets contacten met mystici uit kringen
waarin Serrarius een vooraanstaande rol speelde, niets bekend was. Eén gedicht dat
terug te vinden is in de DW vormt hierop een uitzondering. Het is getiteld ‘Aen de
Spraakgeleerden Adam Boreel’.152 Deze mystiek-spiritualistisch ingestelde tegen-
stander van de bestaande kerk, afkomstig uit een Zeeuwse patriciërsfamilie, had
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zich na zijn verblijf in Engeland bij de ‘Seekers’153 gevestigd in de nabijheid van zijn
geboorteplaats Middelburg. Eind 1645 is hij naar Amsterdam verhuisd waar hij
zich geheel kon wijden aan de bestudering en uitgave van Joodse geschriften. Waar-
schijnlijk was hij een der persoonlijke vrienden van Serrarius.154 Als zovelen in dat
milieu was ook Boreel vervuld van chiliastische denkbeelden, maar, zoals zal blij-
ken, van een geheel ander kaliber dan Zoet. Deze prijst in het genoemde gedicht in
eenvoudige bewoordingen Boreels eruditie en vindt diens kennis van het Joodse
geloof zelfs die van de beroemde Manasseh ben Israel overtreffen:

De Maar die blies al overlang,
Al keek Atheen, en Roma bang,
U Lof bazuin, aan zeven Stroomen;
Elk boog zich voor u groot verstand,
En gaf u wetenschap de hand,
Om met ’er, over ’t Meer, te koomen.
Manasse staat terstond verzet,
En schrikt, als hy u van de Wet,
Met Moozi tong, zoo rond hoord spreekken:
Geen Taal, hoe konstig in ons land,
Geen Weetenschap, of u verstand,
Heeft hier af eenig taal, of teekken.155

Dit gedicht is uiteraard geschreven naar aanleiding van Boreels komst in Amster-
dam. Zoet laat echter niet Boreel zelf het ‘Meer’ oversteken, maar diens ‘weten-
schap’, aan de hand van ‘elk’. Met het ‘Meer’ kan het Haarlemmermeer bedoeld zijn,
maar figuurlijk ook de Rode Zee, die toegang geeft tot het Heilige Land (Amster-
dam?).156 Zoet heeft hem daar blijkbaar aangesproken en is zeker een discussie aan-
gegaan over het komend millennium. De uitkomst ervan zal Zoet niet bevredigd
hebben en dat heeft hem daarom aangezet zijn opvattingen nogmaals te etaleren:

Zoo dat men ziet een groot getal
Van Distelvinken, zonder gal,
In ’t vreedig rijk van duizend jaaren,
Daar niet als klaare waarhaid woond.
Geregtighaid de hoofden kroond,
Godts volk die zig hier openbaaren:
De Waarhaid is, ô Godlijk Pant,
Een Oly daar het pit in brandt.
Een heerlijk ligt aan alle zyên:
Die daar zijn lampe meê verziet,
Zal, schoon het wagten hem verdriet,
Zig, met de Bruidegom, verblyên.
Hier sprak ik u, wel eer van aan,
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Maar gy bleeft op uw wijshaid staan.
Mijn leer, scheen dwaashaid in uw ooren;
Dogh voor den dag de nagt verdwijnt, 
Als eenmaal ’t ligt op ’t heerlijkst schijnt,
Dan zal men Jakobs stem eens hooren,
Maar veel tot pijn, en herten weê.
Verlaat dan ’t kwaat, en kiez de Vreê.157

Boreels reactie op de ideeën van Jan Zoet komt sterk overeen met de eerder vermel-
de spot van Huygens. Met diens vage omschrijving van het leven in het toekomsti-
ge rijk zal een geleerde als Boreel weinig affiniteit gehad hebben. Zoet mag dan wel
hopen op den duur Boreel voor zijn opvattingen te winnen, de kans hierop is echter
gering, daar de tegenstellingen waarschijnlijk onoverbrugbaar zijn. De gedachte,
hier niet uitgesproken, dat het toekomend Rijk slechts openstaat voor de armen van
geest, zal zeker niet de sympathie van de erudiete Boreel hebben gehad. Hij zal
daarom geen ‘Distelvink’ worden, een kwalificatie die Zoet lijkt uitgekozen te heb-
ben voor wie het duizendjarig rijk gaan bevolken. Deze metafoor zal niet willekeu-
rig gekozen zijn. Een distelvink of een putter is een vogeltje dat water kan leren ha-
len uit een put. Het kan zo met gebruik van eigen wil water tot lessing van zijn
dorst krijgen.158 Jacob Steendam, de latere confrater van Jan Zoet, heeft zijn interes-
sante, tegenwoordig onvindbare driedelige dichtbundel met de naam van dit vogel-
tje getooid: De Distelvink.159 Het eerste deel bevat herderspoëzie, de andere twee
een keur aan godsdienstige gedichten, waarin het puttertje duidelijk een symboli-
sche rol is toebedeeld. In de ‘Zegenzang’ op het tweede deel wordt de wetenschap-
pelijke drang van dit vogeltje benadrukt, waarbij de wil, die de arbeid voorafgaat,
essentieel is. Deze vogel dorst dan ook voortdurend naar wijsheid. Waarschijnlijk
heeft Zoet diegenen die begerig zijn het toekomstige Rijk Christi te gaan bewonen,
op vergelijkbare gronden willen aanduiden als ‘puttertjes’ of ‘distelvinken’, een-
voudige lieden, dorstend naar de waarheid van Christus. 

Hoewel dit gedicht voor Boreel dezelfde sfeer ademt als Zoets ‘Aanspraak aan
Kaspar van Baarle’, doet Zoet nog een poging Boreel te redden door hem voor te
stellen het kwaad te verlaten. Uiteindelijk had Boreel ook duidelijk chiliastische
sympathieën!

4.13 De Antekrist

In het relatief liberale Amsterdam van de eerste helft van de zeventiende eeuw
bloeide naast de officiële kerken een veelkleurig sekteleven. Hoewel niet elke vorm
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van heterodoxie openlijk werd getolereerd, konden vele dissenters, indien zij zich
niet al te openlijk manifesteerden, ongehinderd hun bijeenkomsten, hun colleges en
conventikels, bezoeken.160 Dat ook Jan Zoet temidden van die heterodoxie zich een
plaats heeft toegemeten, was te verwachten na zijn chiliastische ontboezemingen.
Enkele details over zijn activiteiten weten we uit een paar tegen hem gerichte pam-
fletten. Omdat andere bronnen zwijgen over Zoets religieuze activiteiten, zijn deze
van extra belang, temeer daar zij enig licht werpen op een tot nu toe onbekende
kring in dit tijdsgewricht. Het eerste geschrift, een plano, stamt uit 1648, het ande-
re, een pamflet van enkele pagina’s, is pas in 1651 gedrukt en wordt later besproken.
Het gedicht uit 1648 geef ik hieronder integraal weer.161

Vasten-avonts-gift
Aan den Nieuw-opgerezene AMSTELDAMZE 

A N T E K R I S T
Of, den tweeden 

M  A  H  O  M  E  T 

Kom beziet eens onze Iantje Waarom drukje geen Biljetten,
’t Nieuw bedorve heilich Santje Niemant kantje doch beletten:

Die hem uitgeeft voor een Got, En of ’t volk wat met je spot,
Eertijts g’heeten Ian de Zoete, Gy zult immers dat niet achten,
Die men nu zal noemen moete Of men schoon wat omje lachten,

Met zijn rechten naam Ian Sot En men zeide, ’t is Ian Sot.

Dit ’s de tweede Ian van Leyden, Doe ’et vry, en wilt dan schrijven
Tienmaal snoder dan een Heyden, ’t Wonder datje zult bedrijven,

Die het spul nu heel verbrot: En hoe datje eens zat in ’t Kot,
Knipper-dolling den Verrader Doeje vol en zat gezopen
Dat geleek zijn Bestevader, Onder uit de broek liet lopen,

Ist niet zo, zegt eens, Ian Sot. Doe geleekje wel, Ian Sot.

Of houjet met David Ioris, Schrijft; IK LAAT EEN YDER WETEN,
Meugje niet wel brandemoris, DAT IAN ZOET MET ZYN PROPHETEN,

En goet bier, zo dik als snot. NOOD AL ’T FIELTESOOPZE ROT,
’t Heeft zijn reden, wantje harzen DATZE KOMEN IN MYN SCHOLEN,
Moetje dikwils eens vervarzen, ’K HEB IAN LEYDENS BOEK GESTOLEN,
’t Schijnt Ian Zoet,wort nu, Ian Sot Daarom heet men my, Ian Sot

In zijn baart daar is de grijsheit, d’Aalsmeer Boer je trouste makker,
Daar uit komt hem al de wijsheit Helptje nu hier in zo wakker,

Pallas schelt hy zelf voor bot: Datje haast zult raken vlot.
Ia, hy zal haast al de Goden ’k Zieje haast gelijk de stropers,
Door Markuur by hem doen noden Met een bende van naaktlopers,

Hebjet hart, zegt dan, Ian Sot Lopen deur het lant, Ian Sot.
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’k Zalje raden Zoete Iantje,
Nu een Vasten-avont-Santje,

Met een grote Rommelpot,
Daar is voor jou doch NIET ZOETER,
Zingt dan lustich metje toeter,

Dan benje recht, Ian Sot. 

F. Komt dat niet Zoet

Dit hekeldicht onthult niet alleen Zoets optreden, maar maakt ook duidelijk dat de
Munsterse wederdopers, die ruim honderd jaar eerder Amsterdam in opspraak
brachten, nog steeds een slechte naam hadden. De onbekende auteur blijkt goed
geïnformeerd en de door hem veelvuldig gebruikte spotnaam Jan Sot zal hij zeker
niet alleen in Zoets commentaar op Huygens gevonden hebben. 

In het onderhavige hekeldicht zijn er behalve de titel drie onderdelen in te onder-
scheiden, die aparte aandacht verdienen: voorbeelden of voorlopers van Zoet, zijn
godsdienstige activiteiten en enkele personalia. 

Indien de titel berust op waarheid, dan is het gedicht begin maart 1648 door de ano-
nymus geschreven. Op vastenavond bezitten teksten die dan vergeven worden zelden
een ernstige inhoud; Pleij toonde dit reeds aan voor de late middeleeuwen en de zes-
tiende eeuw.162 De pamflettist heeft in dit geval Zoet een spotdicht aangeboden met een
herkenbare ondertoon van ernst. Vergeleken te worden met de antichrist, de valse leraar
die voor de komst van Christus afvalligheid en wetteloosheid zal prediken, zal hem ze-
ker tegen de borst gestuit hebben, maar door zichzelf gelijk te stellen met God, zoals op
te maken valt uit de eerste strofe, heeft Zoet die kritiek wel over zich afgeroepen. 

In het gedicht wordt hij vergeleken met enkele beruchte wederdopers uit de zes-
tiende eeuw, de anabaptistische koning van Munster, Jan van Leyden , de wethou-
der en beul van Munster, Berndt Knipperdollinck en hun tijdgenoot David Joris,
die om andere redenen in een kwaad daglicht stond. Hun slechte faam was in 1648
al ruim honderd jaar oud en zal vooral door publicaties als de Grouwelen der voor-
naemster hooft-ketteren,163 uit 1610 of 1625, en Hortensius’ bekende verslag, Het
boeck van de oproer der Weder-Doopers164 uit 1624 in stand gehouden zijn. Nog in
1641 heeft de beruchte anabaptistische naaktlopersaffaire uit 1535 Pieter Codde
geïnspireerd tot een toneelstuk Herdoopers Anslagh op Amsterdam.

Van de beruchte Jan van Leyden waren vooral diens wellustige leven, zijn extre-
me opvattingen en het praktiseren van veelwijverij bekend. Zijn gruwelijke dood
en ophanging in een ijzeren kooi aan de stadskerk van Munster zullen nog lang tot
de verbeelding hebben gesproken. Zoet wordt door F. beticht van de diefstal van
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‘Jan Leydens boek’, ongetwijfeld een metafoor voor het overnemen van diens
denkbeelden. Hoewel van de hand van deze figuur geen boeken bekend zijn, kan F.
een publicatie van Bernard Rothmann, een van Jan van Leydens confraters in de
Munsterse periode, als bron voor zijn denkbeelden bedoeld hebben. Deze theoreti-
cus van de wederdopers publiceerde toen Eyne Restitution, een ‘theologische
rechtvaardiging van de Munsterse doperheerschappij’,165 en in diezelfde periode
Bericht van der wrake. Daarin werd betoogd dat de wederdopers de ‘goddelozen’
dienden uit te roeien, waardoor het rijk der vrede kon ontstaan.166

Dat David Joris eveneens ten tonele werd gevoerd, is mogelijk vanwege Zoets
Prophetische Refereyen begrijpelijk, maar beruchte sektegenoten, die het geweld
niet schuwden en ook Joris’ eigen extreme opvattingen zullen mede door de hier-
boven aangehaalde publicaties nog duidelijk in het geheugen van het volk gegrift
staan. In het begin van de zeventiende eeuw was, zoals eerder vermeld, het jorisme
nog actief in Gouda en Oost-Friesland! Geconcludeerd kan worden, dat een verge-
lijking met zulke wederdopers in die tijd misschien nog een zware beschuldiging
moet zijn geweest. In het dagelijkse spraakgebruik was Jan van Leiden een scheld-
woord voor ieder die niet deugde.167

Zoet moet volgens de pamflettist zijn eigen wijsheid zelfs hoger dan die van Pal-
las (Athene). geacht hebben. In kapitalen wordt dan vermeld dat hij en zijn (mede)pro-
feten alle filosofisch geïnteresseerden in zijn school uitnodigen. In het pamflet uit 1651
worden samenkomsten in een zekere herberg over de hekel gehaald;168 of de onbe-
kende F. al in 1648 aan dergelijke bijeenkomsten kon refereren, is onbekend, maar
het behoort wel tot de mogelijkheden. Er moet toen al sprake geweest zijn van een
bepaald gezelschap, waarschijnlijk onder leiding van Jan Zoet, dat overduidelijk be-
paalde davidjoristische ideeën verkondigde. Een van de deelnemers, die blijkbaar ook
een goede vriend van Zoet was, wordt met name genoemd, de ‘Aalsmeerse boer’. Hoe-
wel over hem niets meer bekend is dan een enkel schaars gegeven uit contemporain
drukwerk en een paar strofen van Zoet, doemt er toch een merkwaardige figuur op,
die zeker kleur zal hebben gegeven aan dat gezelschap. In hoeverre zijn optreden en
antwoorden ook voor Jan Zoet kenmerkend zijn, is uiteraard niet aan te geven, maar
hij zal als ‘trouste makker’ er niet al te afwijkende ideeën op na gehouden hebben.
Een anekdote over hem kan het soort filosoferen van de groep typeren:

Een perspectijf schilder t’ Amsterdam, met een Boer, genaemt Iacob Claesz. van Aelsmoer,
ging deze twee na enige gemene redenen op Christus vallende [wat over Christus aan het
praten zijnde], zo vraegde de Boer aen d’ ander, voor wie houd gy Christus? Voor mijn
broeder, antwoordde de Schilder: en ik, de Boer daer op, hou hem voor mijn vader, zo ben
ik erfgenaam en gy niet; want daer kinders zijn, daer erven geen broeders’.169
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Een sprekender beeld van zijn kameraad schetst Zoet eerst in 1657 in zijn grote
godsdienstige hekeldicht, ’t Groote Visch-Net, waarin deze Aalsmeerse boer de laat-
ste strofen vult: 

Een Puyt-Aal, in het Veen gevanggen
Puur doof met ongeschooren wanggen,
En met een grove py bekleedt.
Een smaad, en spot van veel doctoren,
Laat zyne stem, al staamrend hooren,
En zegt dat hy veel Wysheid weet.

Veel Wijsheid, niet uit Hooge scholen,
Daar in nu elck, met lust, gaat dolen,
Maar uit Gods Hoogen troon gehaalt.
Hy toont ons Kristi-rijk op aarde;
En hoe het lydsaam volck, vol waarde,
Daar in, met Kroon, en Septer praalt.

Doch weinich lieden hem gelooven.
Hij schijnt met zotterny bestooven,
Elck stoot dien rijkdom met de voet.
Wat zichtbaar is dat moet verbranden,
En ’t Godloos volck, O misverstanden!
Steets karmen in dien helschen gloet.170

Of deze figuur in 1648 ook al de uitstraling van een profeet had, is niet te zeggen,
maar alle ingrediënten die Zoet voor de ware gelovige op zoek naar het Rijk Chris-
ti nodig achtte, bezat deze Jacob Claesz. Bekendheid heeft hij ook verworven, als
wij Zoets voetnoten bij deze strofen mogen geloven, door zijn weigering belasting
te betalen, waarvoor hij verschillende malen in gevangenissen belandde. 

Dat Zoet naast zijn ijveren voor Christus’ Rijk op aarde een gewoon mens bleef,
tonen zijn spaarzame personalia in het pamflet overduidelijk aan. De anonieme
auteur refereerde ongetwijfeld aan een algemene bekendheid met Zoets gedrag, als
hij de spot drijft met diens overmatig drankgebruik en verblijf in de boeien, alsme-
de het feit, dat hij zijn ambacht verwaarloosde. Omdat de drukkers van efemeer
drukwerk, zoals biljetten, in de schaduw bleven van de boekdrukkers en geen eigen
gilde kenden, zijn zij overwegend anoniem gebleven. Biljetten, die een overwegend
‘officieel’ karakter hebben, zoals belastingaanslagen, aanplakbiljetten en vergun-
ningen, zal Zoet waarschijnlijk niet gedrukt hebben. Het is tevens goed mogelijk
dat hij behalve allerlei soorten biljetten ook zijn eigen plano’s drukte 

Uit dit pamflet kan geconcludeerd worden, dat de biljetdrukker Jan Zoet zich
met een aantal geloofsgenoten gestort heeft op anabaptistische denkbeelden, die
onder ‘filosofische’ liefhebbers verspreid moesten worden. Niet alleen de inhoud
van die gesprekken, maar ook de identiteit van het gros der ‘liefhebbers’ onttrekt
zich voor die periode althans aan onze waarneming. 

4.13 De Antekrist

170 Het gehele hekeldicht komt aan bod in hoofdstuk 7, p. 389-398.
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4.14 Van Geluwe’s Catalogue

Van zowel kerkelijke als politieke zijde is, voorzover nagegaan kon worden, aan
deze blijkbaar als luidruchtig bekend staande groep davidjoristische chiliasten vrij-
wel geen aandacht geschonken. Dat kan samenhangen met de door Tengnagel aan-
gestipte onregelmatige plaatsen van samenkomst,171 maar ook met de gedachte in-
dertijd dat het doodzwijgen ervan moest leiden tot het doodbloeden van zo’n
groepering. Vrijwel geen drukwerk, op een enkel pamflet na, heeft in die tijd aan-
dacht besteed aan de chiliastische praktijken van Zoet en zijn profeten. Hun roerige
activiteiten blijken wel doorgedrongen te zijn in de Zuidelijke Nederlanden. De
beroemde, of, gezien zijn felheid, beruchte rooms-katholieke polemist uit die stre-
ken, de ‘Vlaemsche Boer’, Aernout van Geluwe, blijkt op de hoogte geweest te zijn
van hun bestaan. Naast de vele pennestrijd die hij heeft gevoerd ter bestrijding van
de calvinisten, publiceerde hij in 1663 een verzameling korte biografieën van figu-
ren die naar zijn overtuiging als voorlopers van de Antichrist gezien moeten wor-
den. In deze Catalogue ende vervolgh van alle de principaelste Reformateurs ofte
Voor-loopers des grooten Anti-Christ,172 is ook plaats ingeruimd voor een groep
chiliasten die omstreeks 1650 in Amsterdam actief was.173 Hoewel Jan Zoet noch
een andere ‘filosoof’ met name genoemd wordt, is het zeer waarschijnlijk dat, naar
wat over hen meegedeeld wordt, Van Geluwe deze groep op het oog moet hebben
gehad. Zoals overal ter wereld sektariërs de komst van de Antichrist hielpen voor-
bereiden, bevinden zich ook in Amsterdam uit de ‘put des afgronds’ opgekomen
‘Tuymel-gheesten’. Hij noemt hen een soort van reformateurs, die door de we-
derdopers uitgebroed zijn, of zoals zij zichzelf noemen: ‘Welmeynende Christe-
nen’. In Van Geluwe’s ogen zijn het alleen maar schijnheilige volgelingen die oude
en allang begraven leerstukken van Cerentius174 en Arius175 aanhangen. Het lijkt
erop alsof Van Geluwe personen uit Zoets gezelschap met eigen ogen heeft aan-
schouwd, want ‘ sy trecken sulck een ghe-veynst schijn-heylich neder-slachtightig
wesen aen’, als een ‘simme uyt een heylighe cappe siet’. Zij matigen zich aan eigen-
schappen te bezitten van profeten en engelen. Naar hun denkbeelden zal Christus
nog duizend jaar ‘in alle wellust’ de levens op aarde en ook alle heiligen besturen.
Van Geluwe vervolgt: 

Sy en houden niet met allen vande heylige Sacramenten, sy versieren [bedenken, fantase-
ren], dat haer Kercke van de Apostelen tijden af, onsienelijck verborghen is gheweest on-
der alle de Secten des Werelts: men kan hun gront-stucken seer qualijck komen te weten,
om dat het al maer wilt-sangh en is dat sy singhen, ende dat sy gheen seker regel-mate des
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171 Zie daarvoor zijn opmerkingen in Zabynaja. Zie hiervoor, p. 209-210. 
172 Van Geluwe 1663.
173 Van Geluwe 1663, p. 70-71.
174 Cerinthus (indien bedoeld), was een ketter met chiliastische denkbeelden ca. 100 na Chr.
175 Een leer waarin gesteld werd, dat de Zoon ondergeschikt was aan God de Vader; in de vierde eeuw als ket-
ters veroordeeld.
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geloofs en hebben, daerom heeft men even soo vele aen dat ghebroetsel, als of men eenen
gladden palinck by den steert hadde.176

Deze beschrijving spreekt voor zich en men moet volgens Van Geluwe zulke ‘Tuy-
mel-gheesten’ dan ook niet serieus nemen. Het is niet zo verwonderlijk, dat Van
Geluwe in dat gezelschap weinig ‘gront-stucken’ aangetroffen heeft. Zoet (met de
zijnen?) wil de mens voorbereiden op de komst van het Rijk Christi en verkondigt
daartoe op welke wijze men dat kan doen. Nederigheid, arm van geest te zijn, het
doden van de oude Adam en een volledige overgave aan Christus zijn daarbij, zoals
eerder aangetoond is, onontbeerlijke instrumenten.177 Dat een dergelijke individu-
alistische, spirituele instelling amper leerstellingen behoeft, paste helemaal niet in
Van Geluwes dogmatisch katholieke denken.

Met zijn kritisch commentaar heeft Van Geluwe van de Amsterdamse chiliasten
een verrassend beeld geschetst, dat het hierboven besproken hekeldicht op de Am-
sterdamse Antichrist van een kleurrijke achtergrond voorziet. 

4.15 Het overlijden van Frederik Hendrik 

Dat Zoet zij het voorlopig een eenvoudig, puristisch taalgebruik verkiest, bewijst
een hekeldicht van hem, waarmee een rijmelaar in 1647 terecht gewezen werd. Een
gebeurtenis van groot politiek gewicht, het overlijden van Frederik Hendrik, ver-
oorzaakte een vloed aan funeraire poëzie. Ook Zoet liet zich niet onbetuigd, maar
niet alleen om bij Frederiks dood stil te staan, zoals zal blijken. Het gedicht, Keer
van ’t kreple Lijk-dicht, Over ’t Overlijden van zijn Hoogheid, Den Prins van
Oranjen, is vrijwel zeker van zijn hand, niet alleen vanwege de ondertekening
‘Quam dat niet Zoet’, maar ook omdat de tekst van de plano is opgenomen in de
DW.178 In dit gedicht uit Zoet weliswaar zijn droefenis om het verlies, maar de
meeste coupletten staan vol kritiek op een vooralsnog onbekende lijkzang. Dat ge-
dicht is door een zekere Lammert uitgegeven en door diens vriend ‘gerijmd’. Een
dergelijk wanproduct moet volgens Zoet worden gezien als funeraire huichelarij.

Reeds Knuttel had problemen rond Zoets gedicht aangesneden: wie was de over-
leden Prins van Oranje, Frederik Hendrik of Willem II, en op welk gedicht had
Zoet zijn pijlen gericht?179 De identiteit van de overledene is in combinatie met het
tijdstip van overlijden toch wel op te maken. In het eerste couplet 

Och Hollands-Hof! wat hard een slag
Heeft, onlangs, ’t krieken van dien dag,

4.15 Het overlijden van Frederik Hendrik

176 Van Geluwe 1663, p. 70-71.
177 Zie zijn Geestelikke Door-zichten, p. 213-221.
178 Zie Bijlage 1B, nr. 29; Knuttel 5557; DW, p. 93-94.
179 Knuttel 5577.
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Die, tot een buit, zijn Hoogheids Leeven 
Heeft, weggedragen, u gegeven?180

is er sprake van het overlijden vroeg op de dag. Daar Frederik op 14 maart overleed
tussen vier en vijf uur in de morgen en Willem II op de avond van 6 november, kan
met de door de dood bij het krieken van de dag meegevoerde buit niemand anders
dan Frederik Hendrik bedoeld zijn.

Het kreupele lijkdicht, waarvan Zoet in de titel van zijn werk gewag maakt, is het
andere probleem. Lammert en Rijmelaar, uitgever en auteur, zijn de namen van een
destijds bekend duo op wiens conto veel minderwaardig letterkundig werk ge-
boekt werd.181 Welke personen in dit geval achter deze spotnamen schuil gaan, is
niet te achterhalen. Zoet laakt in dit hekeldicht lijkzangen over Frederik Hendrik,
in het bijzonder wat hij het ‘Lam-gedicht’ noemt.

In veel van die funeraire gedichten krioelt het volgens hem van slangen, maar dit
schrijfsel is veel erger, het verspreidt zelfs een pestlucht, die een grote sterfte onder
de bevolking kan veroorzaken

Des ben ik, op het hoogst, bevreest,
Dat, zo men dit wel wat dikwils leest,
De Lucht, daar door, ik kan nauw’ spreeken,
Met Pestig vuur, heel zal ontsteeken,

Invoegen dat dan, uit dien brant,
Een groote sterfte, door het land,
Zich, in een om-zien zal verspreyen,
En brengen Lammerts vriend aan ’t schreyen. 

Dat ‘gerijmel’ kan het gehele land in droefenis brengen. Daarom, vervolgt Zoet,
moet dit werk zo snel mogelijk verbrand worden. Tegenstanders van Frederik
Hendrik in Amsterdam kunnen als kanshebbers worden aangemerkt om diens
overlijden met krokodillentranen te betreuren. De bewaard gebleven lijkzangen,
waaronder zich ook exemplaren bevinden, die in Amsterdam zijn vervaardigd,
prijzen echter alle in hoge mate de verdiensten van de overleden stadhouder.182 In
hoeverre een tijdgenoot er onoprechtheid in kon ontdekken, valt amper meer na te
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180 Keer van het Kreple Lijk-dicht.
181 Zoet haalt een ‘hailig Rijm’ van Anslo aan, DW, p. 94. Diens ‘Lykklaght over Frederik Henrik’ (Anslo
1713, p. 349) vond bij Zoet blijkbaar zoveel waardering, dat hij hem zelfs opnam in zijn bundel Wintersche Avon-
den (1649, p. 492). Zoets verwijzing naar Lammert en diens Rijmende vriend doet denken aan een gedichtje van
D. Camphuizen ‘Aan de Lamme Rijmers, afgedrukt in Apollo’s Harp 1658, p. 116.
182 Voorbeelden zijn: Jac. de Mol, Liik-Zangh op Doot Fr.H. Dordrecht, Jac. Braat (Knuttel 5573); A.v.H.,
Lyck-Klachte (…) Hoocheydt. Den Haag, I.I. Verheul (UBL-Thysius 5090); R. Anslo, Lykklacht over zijn Hoog-
heydt, Amsterdam, A. de Wees (UBL-Thysius 5091); F. de Putter, Treur-dicht (...); Grafschrift (...) (UBL-Thysi-
us 5092); R. de Carpentier, Dortsche Maeghde-Klacht. Dordrecht, Jac. Braat (UBL-Thysius 5094); C. v. Halmael,
Droeve-Vreught der Hed. Kyck-schaer. Delft, A. v. Heusden (UBL-Thysius 5099); G. Brandt, Het Klaghende
Hollandt op Uytvaert Van zijn Hoogheidt. Amsterdam, C.J. Stichter (UBL-Thysius 5098); D.Spranckhuysen,
Rouw-Claege over Dood Frederic Henric. Delft, Plantenburgh (Knuttel 5567); P. v. Godewyk, Oorloghs-reden 
op doot Fr. Henrik. Dordrecht, Abr. Andries (Knuttel 5575); J. Goethals, Het godtsaligh overlyden van Fr.H.
Leyden, A. Wijngaerden (Knuttel 5570); Jan Vos, Doodt van zijn Hoogheidt Frederik Hendrik (in: Alle de Ge-
dichten. Amsterdam 1662, p. 684). 
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gaan. Met dit gedicht heeft Zoet in ieder geval zijn politieke voorkeur in een niet
mis te verstane eenvoudige taal wederom kenbaar gemaakt.

4.16 De Vrede van Munster

Op 5 juni 1648 werd de Vrede van Munster afgekondigd, een gedenkwaardige dag,
die voor de gehele Republiek vanzelfsprekend een grote feestdag zou worden. Voor-
al in Amsterdam, waar de magistraat zich voortdurend een voorvechter van de vre-
de had betoond, werd het definitieve einde van de oorlog met veel vertoon gevierd.
Bekende Amsterdamse auteurs, zoals Gerard Brandt, Jan Vos en Samuel Coster, heb-
ben in opdracht van de burgemeesters verschillende tableaux vivants opgesteld.183 Dat
Jan Zoet, naar het schijnt, niet onder de uitverkorenen viel, is begrijpelijk. Zijn voor-
keur voor het Huis van Oranje, dat niet op al te beste voet stond met de Amsterdamse
magistraat, zijn chiliastische activiteiten en zijn slechte verhouding met de geëerde
schouwburgregent Jan Vos, waren daar natuurlijk debet aan. 

Toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten, want afbeeldingen over de vredeslui-
ting in Munster zijn door hem opgeluisterd met een aantal kwatrijnen en een groter
gedicht. Deze ongedateerde rijmprent bestaat uit een grote gravure, in het midden
aan beide zijden geflankeerd door drie kleinere afbeeldingen, waarop belangrijke
momenten uit de slotfase van de vredesonderhandelingen te zien zijn.184 Elk prent-
je is door Zoet van een poëtisch commentaar voorzien, gesteld in zijn nieuwe een-
voudige stijl, zoals het kwatrijn bij het laatste plaatje illustreert:

’t Groote werck is nu vol trocken.
Des men wacker Salvo schiet.
Holland dee den Krijgs-god bocken 
Spanje ontsey hem zijn gebiedt.

Met de barokke taferelen van de vrede die Salomon Savry vervaardigd heeft voor de
voorstellingen in de Amsterdamse Schouwburg185 vormt deze informatieve prent
een duidelijk contrast. De uitgever ervan was de toen 23 jaar oude Clemendt de
Jonghe, ‘caertafsetter’ en woonachtig in het vijfde huis aan de westzijde van de Kal-
verstraat bij de Dam.186 Voor cartografen en boekhandelaren was deze buurt blijk-
baar gewild, gezien de vele vestigingen.187 Opvallend overigens is dat Zoet vaak za-
ken deed met een beginnende vakgenoot.

Het 24 regels tellende gedicht onder de hoofdprent bevat een titel in kapitalen,
die aan Lucas 2:14 ontleend is: ‘Eere zy God in de hoogste hemelen, ende vreede op

4.16 De Vrede van Munster

183 Snoep 1975, p. 77 e.v.
184 Muller 1945b. Zie voor een beschrijving Dane 1998, p. 181-182. De gedichten zijn niet in de DW opgeno-
men. Zie Bijlage 1B, nr. 31.
185 Snoep 1975, p. 80.
186 Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 333.
187 Uitvoerig in Van den Brink en Werner 1989.
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der aerden’. De vier coupletten , waaruit dit gedicht bestaat, bevat ondanks het
nieuwe taal taalgebruik toch enige barokke beelden. Hoewel geen voorbeelden di-
rect voorhanden zijn, doen veel metaforen traditioneel aan: rivieren, die lang onder
de verdrukking gezucht hadden, de gevluchte Liefde en een schranspartij die uit to-
neelstukken van Jan Vos gehaald kan zijn: ‘De Moordt wiert glad en vet, en at zich
zat aen menschen, // En soop zich dol en vol in zulck een Zee van bloedt.’

Zoet wijst in dit gedicht, dat begint met ‘Het woedend Oorelogh’, op een bijna
arcadische wereld van voor de Opstand, waarin een ‘zoete broederschap’ de steden
verbond. Toen was alom liefde en eendracht te vinden. Dit koppel werd verdreven
door ‘ het woedend Oorelogh’, waardoor de koopman zijn kansen op winst verke-
ken zag. Zowel Spanje als Nederland riep om vrede. De ‘vaal en schraale Nijt, die
met heur vergifte mond vervloeckte woorden sprak’, werd door de Liefde het spre-
ken belet door in haar mond een palmtak te stoppen. Als Fransen, Zweden en Duit-
sers nu ook dit voetspoor zouden volgen, zat de lieve Vrede op alle tronen. Met het
cliché dat hij de burgers in de mond legt: ‘De Krijg teelt Arremoed, en vree baert
overvloedt’ besluit Zoet zijn visie op het einde van de Opstand, waarin de 1allego-
rische figuren Oorlog en Nijd overwonnen zijn door Liefde en Vrede. 

Dit grotere gedicht heeft geen enkele aansluiting met de hoofdprent, die de over-
handiging van de rectificatie van de vrede verbeeldt. Het gedicht had ook zonder de
gravure op een losse plano aan de liefhebbers aangeboden kunnen worden. Opval-
lend is dat Zoet zich niet verstout heeft te zinspelen op het komende Rijk Christi,
tot welke de bereikte vrede hem zeker geïnspireerd zou kunnen hebben. 

4.17 De schatkamer van Jan Volckertsz

Al eerder bleek, dat Zoets religieuze sympathie vooral naar de doperse wereld uit-
ging.188 Opnieuw wordt een persoon uit dit milieu door een gedicht van hem voor
het voetlicht gebracht. De belangstelling van Zoet geldt nu echter veel meer de ver-
zameling ‘rariteiten’, dan de bedoelde collectioneur zelf, de lakenkoopman Jan
Volckertsz.189 Hij moet, gezien zijn lovende woorden, zeer onder de indruk geweest
zijn van diens kostbaarheden in een ‘klain Vertrek’ waarschijnlijk in Volckertsz’
woonhuis op de Nieuwendijk. Maar in zijn slechts twaalf regels tellende gedicht
‘Aan Jan Volkkaartsz. Zonderling Lief-hebber der Goddelikke Wonder-werk-
ken’,190 leest men niet louter bewondering. In de eerste vier regels wordt namelijk
gerefereerd aan een eerder verschenen lofdicht, dat naar Zoets opvattingen zeker
geen recht doet aan de ware bedoeling van de collectie:
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188 Zie hiervoor, p. 197-199.
189 Bergvelt 1992, p. 331.
190 DW, p. 213.

236



De zotte waan versneed een lompe Ganze schagt, 
En poogde, op heur papier, d’Onzigb’re te beschrijven:
Maar ogh! de dwaazhaid heeft een monster voort-gebragt,
En holp, daar door, terstond, de Weereld aan het kijven.

Het is bekend dat Joachim Oudaan deze verzameling ook heeft gezien en met een
gedicht gewaardeerd.191 Aangezien meer gedichten over Volckertsz’ verzameling
niet zijn overgeleverd, kan met het gewraakte werk Oudaans lofzang bedoeld zijn,
‘Dankbaerheid aen Johan Volckaertsz. Konst-Yveraar, en Lief-hebber der Vreem-
digheden,’ uitgebreid met de mededeling: ‘Over het mild vertoonen syner Seldsa-
emheden’. Hoewel het onzeker blijft, of Zoet juist Oudaans gedicht onder handen
genomen heeft, zijn er wel enige factoren die ervoor pleiten dat Oudaan de gebeten
hond was. Deze dan twintigjarige auteur uit zijn bewondering voor Volckertsz’
‘rariteiten’, door eigen emoties breedvoerig te omschrijven en veel afzonderlijke
voorwerpen in dat kabinet te prijzen. De verzameling is te rijk, te veel voor het ver-
stand, concludeert Oudaan. Gods onbegrijpelijkheid en heerlijkheid en zijn ver-
mogen dit allemaal te kunnen scheppen doen hem dit gedicht eindigen met een ex-
clamatie, waarin hij Gods werken met vreugde wil uitwerken en hem aanschouwen
in zijn schone gebouw. Het moeten Zoets spiritualistische opvattingen zijn, waar-
tegen Oudaans visie op het kabinet indruiste, net zoals Zoet zich vroeger stoorde
aan de religieuze opvattingen van Barlaeus en Huygens. Oudaan ‘leest’ de wonder-
wereld van het kabinet slechts met zijn verstand. Maar, zegt Zoet:

Het vleeschelik vernuft staat, voor die lett’ren, stom.
Dogh d’eêdelste oogen zig, in ’t zien, met vreugd, verzaaden,
Mijn ziel, uit Davids graf, van Thabor, opwaarts klom;
Des ik uw Vriendschap dank; en prijs uw hoorenlaaden.

Christus openbaarde zich volgens de traditie op de berg Thabor aan zijn discipelen.
Door de ‘Goddelikke Wonder-Werkken’ in Volckertsz’ kabinet heeft Zoet, die
zich blijkbaar als een opvolger van David ziet,192 een soortgelijke mystieke ervaring
gekregen.193

Omdat Oudaans lofzang uit 1647 of 1648 stamt, zal, indien bovenstaande ver-
moedens gegrond zijn, Zoet zijn gedicht vrij snel daarna geschreven moeten heb-
ben. Van veel later datum kan het niet zijn, want Volckertsz overleed in 1651. Zoet
verrijkte zijn gedicht nog met het volgende distichon:

Op den Deur van zen Schat-kamer

Dit klain Vertrek bevat een Weereld vol gewoel,
En zet, voor d’armste mensch, een Kaizerlikke stoel.

4.17 De schatkamer van Jan Volckertsz

191 Oudaan 1712 II, p. 138-140. J. Melles maakt van dit gedicht geen melding in zijn studie uit 1958 over Joa-
chim Oudaan.
192 David Joris noemde zich de derde David (Zijlstra 2000, p. 162) en Zoet kan zich gezien hebben als de vierde
David.
193 Zie voor een chiliastische opvatting over David hiervoor, p. 223-224.
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Het is niet met zekerheid te zeggen, of het gebruik van ‘armste’ samenhangt met
Zoets eerder bepleite godsdienstige levenshouding ‘arm van geest’ te zijn, of wijst
op de mogelijkheid, dat ook de minst bedeelden daar optimaal van Gods schepping
konden genieten. Volckertsz’ kabinet had overigens een museale functie, waar veel
bezoekers kwamen. 

Zelfs een niet zo belangrijk gedicht van Zoet over een alledaagse gebeurtenis laat
zien, hoezeer hij in die periode gegrepen was door zijn nieuwe religieuze opvattin-
gen. Het is daarbij niet eens zozeer van belang wie het slachtoffer van zijn spirituele
kritiek is geworden. 

4.18 Ongedateerde gedichten 

In het totale oeuvre van Jan Zoet bevinden zich vanzelfsprekend verschillende niet
exact of in het geheel niet te dateren gedichten. Sommige ervan heeft hij op elk wil-
lekeurig tijdstip kunnen schrijven, andere dienden veelal als commentaar op een
bepaalde gebeurtenis, waarover weinig of zelfs in het geheel geen gegevens meer
voorhanden zijn. Enkele gedichten zijn vermoedelijk bedoeld voor (nog) niet ge-
traceerde rijmprenten. Van een aantal ongedateerde werken is vaak wel aan te geven
in welke tijd van zijn leven Zoet deze heeft geconcipieerd. Zo is een klein aantal te
situeren in deze periode. Zij worden niet alleen hier behandeld uit chronologisch
oogmerk, maar vooral ook vanwege hun intrigerende inhoud en Zoets specifieke
opvattingen.

4.18.1 De ‘trap des ouderdoms’

Van de schilder, graveur en etser Jan Barentsz Muyckens die van 1637 tot 1648 in
Amsterdam werkzaam was, is slechts een gering deel van het oeuvre bekend. Dat
hij met zijn werk ondanks zijn relatieve onbekendheid niet tot de minsten heeft be-
hoord, bewijst een fraaie ets van hem, een levenstrap voorstellend.194 Zoet heeft on-
der deze immens populaire voorstelling van de op- en neergang van de mens een
aantal korte versjes geschreven, die niet in de DW zijn opgenomen.195 De prent
moet volgens het impressum te koop geweest zijn bij een zekere Antony Jansen in
Amsterdam, woonachtig op de Buiten-Amstel in de Grijpsteeg. Over deze uitgever
zijn geen gegevens voorhanden, hij wordt zelfs niet in de Thesaurus vermeld.196 De
enige die deze prent heeft gesignaleerd, is Boekenoogen geweest.197 In zijn groten-
deels descriptieve artikel over de ‘Trap des Ouderdoms’ wordt echter niet ingegaan
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194 Aanwezig in het Rijksprentenkabinet, zie Bijlage 1B, nr. 32.
195 Ook deze rijmprent zal Ten Hoorn niet in handen gehad hebben.
196 Gruys en De Wolf 1989. 
197 Van Rijnbach 1949, p. 271.
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op specifieke eigenschappen van Muyckens’ prent, wel heeft hij Zoets bijdrage erin
opgenomen, evenwel zonder commentaar. Bij summiere vergelijking blijkt Muyc-
kens’ levenstrap zich niet wezenlijk te onderscheiden van soortgelijke voorstellin-
gen, waarop alleen mannen op de treden zijn afgebeeld, de ‘mannentrap’.198

Ofschoon Zoet zich niet bijzonder inventief heeft betoond bij het karakteriseren
van de verschillende leeftijdsfasen, geef ik zijn tekst vanwege de grote zeldzaam-
heid van deze rijmprent hier weer. 

’t Begin is zonder weetenschap,
10. En op den alder eersten trap
Is ’t noch maer enckel Kinderspel.
20. De tweede maekt een Iong gezel,
Dan Heerscht de loosheit in ’t verstand,
Dan heeft het quade ’d overhand :
30. Maer die de darde tree betreet
Van quaed en goed het oordeel weet :
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Want dartig jaren maekt een man;
40. Doch koomt men tot de veertig dan
Is in de leên de grootste kracht.
50. De vijftig naer het afgaen wacht,
60. En als men Sestig iaren haelt
Dan is men al een tree gedaelt.
70. De seventig maekt stramme leên :
80. Maer koomt men ‘d achste trap betreên
Dan is de boom geheel verdort.
90. De laegste heeft verstant te kort;
Des is hij niets dan kinder spot :
Maer Hondert wacht gena by God.

I. Zoet

Dergelijke leeftijdstyperingen onder andere leeftijdstrappen laten in het algemeen
weinig variatie zien, zij het dat de karakterisering vaak wat minder houterig is dan
Zoet hier dicht.199

4.18.2 De Braziliaanse cyclus

De Republiek heeft in de eerste helft van de jaren veertig zeer veel profijt gehad van
de door Johan Maurits met vaste hand bestuurde Braziliaanse kolonie.200 Na een lang-
durige strijd tegen en later door overeenkomsten met de Portugezen wist de WIC
met behulp van Maurits’ krijgskunde en doorzettingsvermogen vaste voet aan wal
te krijgen in een grote strook land aan de Atlantische Oceaan. Van Maranhao tot Ba-
hia was het land gedurende een kleine vijftien jaar in Nederlandse handen. Op stra-
tegische plekken aan de kust werden bestaande nederzettingen niet alleen met for-
ten en kastelen versterkt, maar ook met schone gebouwen verfraaid. Maurits liet
kostbare paleizen bouwen en zelfs ‘Mauritsstad’, een nieuwe hoofdstad aanleggen.
Zijn verkwistend beleid zorgde echter voor steeds grotere financiële problemen bij
de WIC, waardoor men zich uiteindelijk genoodzaakt zag de gouverneur terug te
halen. Zijn vertrek in 1644 luidde de ondergang in van de Braziliaanse kolonie, die
ondanks een relatieve bloei van nog enkele jaren, in 1654 een feit werd. Johan Mau-
rits liet zich graag omringen met allerlei kunstenaars en wetenschappers.201 Een van
hen, de schilder en tekenaar Frans Post, is vooral bekend geworden om zijn tekeningen
en schilderijen, die hij gedeeltelijk nog in Brazilië, maar vooral na zijn terugkomst
over het leven aldaar heeft vervaardigd. Ook heeft hij de voorstudies gemaakt voor
de gravures in het grote werk van Barlaeus Rerum per octennium in Brasilia,202 dat
in 1647 het licht zag. Dit majestueuze werk, dat naast een keur van boeiende pren-
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ten alleen een Latijnse tekst bevat, geeft uiteraard een schat aan informatie over de
Braziliaanse bezittingen. Dit werk was toen al voor de meesten onbetaalbaar (en on-
leesbaar). Voor een veel goedkopere stroom aan informatie zorgden pamfletten en
veelal van illustraties, zoals kaartjes, voorziene nieuwsbladen.203

Ook Jan Zoet bleek in deze kolonie geïnteresseerd te zijn, want hij heeft er ten-
minste vijf gedichten aan gewijd, die onder de titel ‘Lof-verzen Op eenige der voor-
naamste Plaatzen in Brazil’ in de DW zijn opgenomen.204 Deze zijn met ’t Kasteel
Dillenburg voorop, Olinde, Parayba, Paranambuka en Boavista. Door de ‘baker-
mat der Graaffelikke Looten’, zoals Zoet de Dillenburg betitelt, vooraan te zetten,
benadrukt hij de zijns inziens indrukwekkende zegetochten van de Nassaus over
de gehele wereld 

De gloeijende Yber, staakt heur fiere waaterval;
De dolle Donauw schrikt, en kruipt weêr in ’er hoolen.
Het moedig Dillenburg verbaazt’er over al,
En schrijft de grootste naam, aan alle baid de Poolen.
De geele Gujaven [uit Guyana] boog zig voor Naszauws kroost,
En lai zijn Aregai [assegaai] voor ’s Graaven voeten needer
De slaafze Piguvien [Peruviaan], zogt hier zijn heul en troost,
En kroonden ’t Opperhooft met d’allerbeste Veeder.205

Zoet personifieert de laatste drie bezongen plaatsen, door ze zelf de militaire suc-
cessen van de Nederlanders ze laten roemen. Ook de strategieën en verdedigings-
werken worden geprezen, terloops wijst Zoet ook op de vele culinaire genoegens
aldaar. Temidden van die overvloed is er toch ook sprake van een gemis:

Mijn Vijver heeft geen gaê [weerga] in overvloed van Vis:
Mijn Kooken zoekt geen Markt om voorraad op te koopen:
Ik heb van all’s genoeg: maar ogh! ik mis, ik mis
Het Graaffelijk gezag; des is mijn Eer aan ’t sloopen.206

Uit de zucht die Boavista slaakt, kan opgemaakt worden, dat teloorgang van de ko-
lonie naderde. Waarschijnlijk zijn de vijf gedichten dan ook in het laatste deel van
de veertiger jaren geschreven. Het eenvoudige taalgebruik maakt een dergelijke da-
tering eveneens plausibel.

Gezien de topografische details in zijn plaatsbeschrijvingen moet Zoet bepaalde
afbeeldingen van die plaatsen gekend hebben. Misschien heeft hij de prenten van
Post onder ogen gehad, maar voor de hand ligt meer, dat zijn inspiratie werd ge-
wekt door de gravures en houtsneden in de geïllustreerde nieuwsbladen. De ons
overgeleverde bladen stammen echter grotendeels uit de tijd dat Johan Maurits nog
volop gouverneur was.207 Naar Zoets intentie om deze ‘cyclus’ te vervaardigen, kan
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203 Van den Boogaart 1979, p. 86 en 87.
204 DW, p. 224-226.
205 DW, p. 224.
206 DW, p 226.
207 Zie bijv. Van den Boogaart 1979, passim.
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men slechts raden, maar deze vijf gedichten kunnen zeker ook bedoeld zijn als een
lofzang op de militaire overmacht van de Nassaus in deze streken.

4.18.3 ‘Ontstelde Luitte’

Uit diverse gedichten is reeds gebleken, dat Zoet op verschillende gebeurtenissen in
de Republiek poëtisch commentaar heeft gegeven. Dat hij zich echter ook met
godsdienstproblemen in Bodegraven heeft ingelaten, is op zijn zachtst gezegd
merkwaardig. Naar details in het vrij cryptische gedicht ‘d’Ontstelde Luitte’,208 de
ontstemde luit, te oordelen, bleek hij van de godsdienstperikelen aldaar vrij goed
op de hoogte. Het gedicht laat zich echter maar moeizaam interpreteren, daar er
wordt gezinspeeld op gebeurtenissen en personen, die grotendeels niet achterhaald
konden worden.209 Uit de eerste regels van Zoets gedicht blijkt in ieder geval, dat
het in Bodegraven de verkeerde kant op gaat:

d’Oude trouw schijnt heel vergeeten.
Vriend word, vyandlik, verbeeten.
Alle dingen gaan verkeert.
Deugd, en Eer, zit gants verschooven.
’t Lompe Kaf, drijft moedig booven,
Daar den Bok den Eezel eert.
Boodegraafs Ontstelde Luitte.
Zwijgt voor Heerschaps steene fluitte,
Die nu davert door de buurt.210

Dat er hier sprake is van een machtswisseling moge duidelijk zijn, de identiteit van
de elkaar bestrijdende partijen is uit het vervolg van het gedicht te destilleren. Het
gebruik van ‘luit’ in de titel wijst zonder twijfel op de lutheranen. Later in het ge-
dicht wordt van een zekere ‘Marten’ verwacht, dat hij zich terugtrekt. Dat met deze
figuur Maarten Luther wordt bedoeld is te verdedigen. Voor de aanhangers van de
Augsburgse Confessie was Bodegraven namelijk een belangrijke plaats. In 1572
had Woerden, dat de zijde van Willem de Zwijger had gekozen, bedongen dat deze
plaats en Bodegraven behouden zouden blijven voor de lutherse godsdienst.211 Dat
de vroegere vrede nu is verdreven door een ‘Heerschap’ dat tevens voor ezel wordt
uitgemaakt, kan uit de geciteerde regels worden opgemaakt. 

In grote lijnen komt het vervolg van het gedicht op het volgende neer. Vroeger
konden, volgens Zoet, de lutheranen zich nog wel verdedigen tegen de calvinisten
en met behulp van ‘Stille Wilhem’, Willem de Zwijger, ook tegen de roomsen, maar
nu lijken zij toch te moeten wijken: ‘Dogh, nu kraaijen d’onweershaanen, // Om
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208 DW, p. 306.
209 Hoewel archivaris Alkemade in Woerden, waar het archief van Bodegraven bewaard wordt, wel voor enige
opheldering heeft gezorgd, blijven enkele details duister. 
210 DW, p. 306-307.
211 Hamoen 1994, p. 8 e.v.
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een monster uit te broên’. Zoet raadt dan ‘Martens’ kinderen aan veel goud en zil-
ver te offeren, om hun plek in het raadhuis te behouden. Verder maant hij de luthe-
ranen tot geduld, ‘Want, de Wijshaid leerd verdraagen, // En beschaamt de grootste
zot’. Met deze ‘wijsheid’ besluit Zoet dit gedicht. 

De samenleving in Bodegraven moet volgens Frijhoff212 door regelmatig terug-
kerende conflicten tussen arminianen en gomaristen onder hoogspanning hebben
gestaan. Daarbij waren de lutheranen de lachende derde. Nu blijken zij slachtoffer
te gaan worden van, zoals verondersteld is, de nieuwe baljuw, Johan Daniël van
Wijngaarden, Heer van Werkendam, die een geharnast calvinist moet zijn ge-
weest.213 Hij heeft die functie van 1648 tot 1690 vervuld. Misschien heeft Zoet de
‘Onstelde Luitte’ geschreven aan het begin van de carrière van deze baljuw, in 1648
of 1649, toen lutheranen nog onder de indruk van zijn macht waren.

Het is niet onmogelijk dat dit gedicht deel heeft uitgemaakt van een rijmprent,214

of ervoor bedoeld was om de lutheranen in Bodegraven een bepaalde gedragscode
voor te houden, een levensregel die wij Zoet vaker zullen horen verkondigen: niet
zoveel klagen, maar verdragen. 

4.18.4 ‘Duitslands Oorlogs-wee’

Het volgende gedicht, ‘Duitslands Oorlogs-wee’, laat zich nauwelijks dateren. Het
betreft een beschrijving van verschillende gruwelen die het Duitse volk, in dit geval
de bevolking van de Paltz, gedurende lange tijd in de Dertigjarige oorlog, ondervonden
had. In deze oorlog, aanvankelijk begonnen als godsdienstoorlog, maar mede uitge-
groeid tot een politieke confrontatie tussen Bourbon en Habsburg, heeft vooral de
boerenbevolking te lijden gehad. Velen kwamen niet alleen om door oorlogshande-
lingen, de terreur van muitende soldaten en roversbenden, ook hongersnood en ziek-
ten eisten hun tol. Volgens een ongedateerde, in het Nederlands verschenen proza-
tekst was de situatie voor de bevolking in de Palts vooral van 1632 tot 1637 uiterst
rampzalig. Op de boven de tekst afgedrukte prent zijn diverse situaties gegraveerd,
waarop te zien is tot welke daden de mensen kwamen die in grote hongersnood leef-
den.215 Voordat de anonieme auteur deze afbeeldingen van een toelichting voorziet,
deelt hij de lezers mee wat volgens hem de belangrijkste oorzaak van deze ellende is
geweest. De mens heeft de rampen aan zichzelf te wijten. Ondanks vele duidelijke
waarschuwingen van God is de mens ‘soo verstrickt door de weelde aen de zonde’,
dat hij zelfs in deze erbarmelijke tijd zich niet laat bekeren. Door het zenden van vele
plagen – in dit geval de hongersnood – dwingt God de mens tot inkeer. 

Door de vele vooral in Duitsland gedrukte pamfletten, prenten en rijmprenten
vermeerderd met de verhalen van vluchtelingen, was men in Nederland zeker op de
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hoogte van de voortdurende oorlogshandelingen in Duitsland. Aanvankelijk na-
men verschillende Nederlandse schrijvers stelling in deze oorlog, maar hun aan-
dacht leek weg te vallen na de dood van de Zweedse koning Gustav Adolf in 1632.
Deze was met zijn krachtdadig en succesvol optreden een grote steun gebleken
voor de protestanten in Duitsland.216 Pas bij het begin van de vredesonderhandelin-
gen in Munster kwam de belangstelling voor de ellendige situatie waarin Duitsland
verkeerde weer in de belangstelling.217 Diverse dichters dringen in hun gedichten
aan op het bereiken van vrede. Mogelijk valt ook Zoet onder hen te rangschikken.
Hij wil tenminste met een lang gedicht de ellende in Duitsland onder de aandacht
van Nederland brengen. 

Koom, Neêrlands preutze Maagd, ontpronkt u, van het pronkken
Met krulgefrysde Pruik, en schaertst de lodderlonkken,
Van ’t vroolik oog gezwaai: koom, stort een droef getraan,
En lost vry zugt op zugt, om ’t geen hier word gedaan,
Hier is een zwarm van ramp! hier vallen harde plaagen,
De lieden op het lijf, als drop van reegen vlaagen.
Hier is het moord, en brand; gints word een teed’re Maagd,
En daar een egte Vrouw, heur waarde eer ontjaagt,
Hier word den mensch gevilt: daar leevend een gebraaden.218

Zoet voert de Nederlandse Maagd langs verschillende droeve toneeltjes waarop
hongerende mensen te zien zijn die op allerlei manieren aan voedsel proberen te
komen. 

Gezien de opbouw van het gedicht waarin hij haar steeds een nieuwe situatie
voorlegt, is het waarschijnlijk dat hij daarvoor als uitgangspunt een prent gebruikte
zoals boven beschreven. Omdat zijn toelichtingen overeenkomen met die op de ge-
noemde gravure, ligt het voor de hand Zoets ‘Oorlogs-wee’ als een uitleg te be-
schouwen bij deze of een op vergelijkbare wijze samengestelde gravure. Met aan-
sporingen als ‘ziet hier’, zie, zie daar’ beschrijft hij de desolate toestand van het
land, hoe eertijds welgestelde burgers nu bij de weg zitten te bedelen of over de hei-
de dwalen om voedsel te vinden. Moeders zoeken tevergeefs eten voor hun kinde-
ren. Zoet werkt naar een climax toe, want dan vraagt hij extra aandacht van de
Maagd:

Koom, slaa uwe oogen op: ai! zie, zie daar een Hal,
Die eertyds was gepropt met overschot van all:
Van al dat kost’lik is, wierd eertyds daar gevonden,
Nu isze laas! gecierd met katten en met honden:
Dat’s nu het best prezent: waar dat men dat nog heeft,
Men in een goede staat, en groote weelde leeft.219
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Tot slot signaleert hij zelfs nog gevallen van kannibalisme, wanneer de moeders
door honger tot razernij gedreven, de hand slaan aan hun eigen kind. Dit schrik-
beeld doet Zoet verzuchten dat het ‘Oorlogsweezen een zigtbaar Duivels beeld
toont’. Uit zijn beschrijving komen de gevolgen van deze oorlog voor het volk in-
derdaad als afschrikwekkend naar voren. Zoet heeft echter ook een ander doel voor
ogen gehad dan alleen de weergave van deze ellende. Afgezien van welk beeldmate-
riaal hij voor zich heeft gehad, moet hij zich tevens geroepen hebben gevoeld met
dit gedicht de pronk- en minzucht van de Nederlandse dames te hekelen door hen
te wijzen op de ellendige toestand waar te zelfder tijd de Duitse vrouwen zich in
bevonden. Hij wijst hen echter alleen maar op de ellende zonder te gewagen van
een Goddelijke wraak zoals de anonieme gereformeerde prozaïst dat deed. 

Indien Zoets ‘Duitslands Oorlogs-wee’ gezien kan worden als een klein maar in-
dringend pleidooi om de wrede oorlogen in het buurland door vredesbesprekingen
tot een goed einde te brengen, dan moet hij dit gedicht in ieder geval, ook gezien
zijn taalgebruik, voor 1647 geschreven hebben. Dat hij daartoe, om de ellende des
te nadrukkelijker te verbeelden, een prent uit een vroeger stadium (1637) van de
oorlog heeft gebruikt, is dan zeer waarschijnlijk. 

4.18.5 De ‘Krankke krankke troost’

Met het volgende lange gedicht dat met de nodige twijfels misschien toch in deze
periode geplaatst moet worden, heeft Zoet iemand troost willen bieden, zij het ech-
ter een zeer minimale, zoals de titel de titel reeds doet vermoeden.220 De uitdruk-
king ‘krankke troost’ wees er namelijk destijds al op dat de opbeuring gering
was.221 De geestelijke hulp die Zoet zei te kunnen bieden, was dan in zijn ogen ook
nog van een twijfelachtige waarde. Dit valt op te maken uit de ondertitel, waarin hij
zijn bijdrage kwalificeerde als ‘Bouw-vallig gebouwt op de Spreuk: Mors fidelium
est vitae perennis initium. Zijn dichterlijke troost kon volgens hem nooit de geeste-
lijke kracht bieden die uit dit Latijnse citaat straalt. Ondanks deze bescheiden-
heidstopos probeert Zoet toch met klem de ander op het juiste religieuze levenspad
te krijgen. Daartoe begint hij de toegesprokene naar zijn angst te vragen:

Indien de Dood, u is een ingangk tot het leeven,
Waarom zijt gy dan dus bekommert, en verbaast?
Waarom staat gy dan staag te schudden, en te beeven,
Wanneer die Boode zig, om u te haalen, haast?

Zoet is er vervolgens vrijwel van overtuigd dat deze persoon zijn begeerten niet in
toom zal kunnen houden. Indien hem de keuze werd voorgelegd tussen zorgeloos
leven op een hoge plek in de maatschappij en een armoedig bestaan, waarin hij
moest sloven voor zijn dagelijks brood. zou hij ongetwijfeld de weelde laten preva-
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leren. Wanneer deze keuze zijn dood kon betekenen, zou hij liever vluchten en
gaan bedelen in plaats van ‘van ’t lijden, door de Dood, te zijn verlost’. Zoet heeft
daarom veel kritiek op hem:

Gy laat dat God gebied, en doet het geen hy wraakt.
Uw beste werkken zijn met vuilighaid bestreeken.
Een haat tot God, en mensch, steeds in uw harte blaakt.

Zijn zelfverheerlijking is vooral te laken, omdat hij denkt te behoren tot ‘Gods Uit-
verkoore schaar’. Zoet vindt hem een leugenaar, want als hij zich waarlijk goed met
God verstond, behoefde hij geen angst te hebben voor de dood. Hij vraagt zich af
of de Roomse kerk hem de juiste steun kan bieden. Daar verzoent men zich voor
weinig geld met God, er is geen angst voor de duivel, het vagevuur is ‘lichtlik uit te
pissen’ en de hemel staat open voor ‘wat schyven uit de Kas’. Zoet verwondert zich
dan dat niet iedereen op deze kraam afkomt. Maar alvorens dat deze ‘ketter’ tot een
dergelijk besluit zou komen, moet de zaak eerst grondig overwogen worden. Dan
zal hij namelijk bemerken dat zijn keuze verkeerd was. Zowel de Paus als de aarts-
bisschop, de kardinalen en vele anderen vrezen namelijk de dood en beven voor
‘Godts roê’. Vervolgens besluit Zoet deze satirische boetepreek met het verhaal van
zijn eigen keuze:

Wat my belangt, ik wil my aan geen Kap verhangen.
Nog Luiter, nog Kalvijn, nog Menno, hoe geleerd,
Hoe hailig met de mond, hoe zeedig in ’er gangen,
Na volgen in de daad. Want ’t is hier al verkeert.
Ik heb mijn Moeders goed, by Hoeren, en by Snoeren,
In ’t eêlste van mijn jeugd, ligtvaardig deur gebrogt,
Daar na, in arremoed, gesworven by de Boeren,
En, aan de Varkkenstrog, myn onderhoud gezogt;
Maar og! ik kon mijn Maag in ’t allerminst verzaaden;
Des vond ik nergens heul, dan in mijn Vaders huis.
Ik vloog hem om den hals, en bad hem om genaaden.
Zijn gunst heeft my ontlast van ’t altelastig kruis.
Het vetste, en beste Kalf, dat ergens was te vinden,
Wierd voort, voor my geslagt, en elk ter feest genood.
Nu ben ik waarlik vry, en laat my niet meer binden.
Of my, mijn broeder haat, nu leef ik, door de dood.

Dat Zoet principieel alle religieuze dogmatiek afwees, was al bekend, maar hier
blijkt hij ook geen waardering te kunnen opbrengen voor het ‘voorbeeldig’ leven
van de genoemde reformateurs. Hun woorden zijn verloren gegaan en hun leer is
verwaterd. 

Hij openbaart de toegesprokene dat ook hij een liederlijk leven heeft geleid, maar
op zijn schreden is teruggekeerd, zich heeft bekeerd en het ware geloof gevonden.
Om aan te geven dat een dergelijke bekering Gods zegen heeft, kon het in zijn ogen
parallel lopend bijbelse verhaal van de verloren zoon de ketter als lichtend voor-
beeld dienen (Lucas 15:11-32). Deze passage is door sommige biografen met voor-
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liefde gebruikt om Zoets jeugd te karakteriseren,222 een zeker voorbehoud is hier
echter toch op zijn plaats. 

In Zoets versie wordt in afwijking van de legitieme portie waarvan in de bijbelse
tekst sprake is, ‘Moeders goed’ er door gejaagd. Indien de spaarzame biografische
gegevens over Zoets vroege jaren met de werkelijkheid overeenkomen, zoals eerder
is verondersteld,223 dan kan hier verwezen zijn naar Zoets deel van de erfenis van
Emmerentia Deym, zijn ‘oude moeye’. Mogelijk valt dan zijn ongeregelde leven te
dateren voor 1636, voordat hij zich in Amsterdam heeft gevestigd.224 Omdat Zoets
bekering plaats had gevonden in het midden van de veertiger jaren, zoals eerder al is
verondersteld,225 en ook omdat zijn vader al in 1614 overleden was, is het waar-
schijnlijk dat aan Zoets versie van de verloren zoon een meer overdrachtelijke bete-
kenis moet worden toegekend, vermeerderd met autobiografische elementen. De
broer zou dan kunnen worden geïdentificeerd als de minst bedeelde erfgenaam,
maar een symbolische verwijzing naar de andere christenen behoort eveneens tot
de mogelijkheden. 

Uitgaande van deze veronderstellingen moet Zoets opluchting, ‘nu ben ik waar-
lik vry’ vooral gezien moeten worden als een afscheid van het dogmatische keurslijf
in ruil voor een zeer persoonlijke geloofsopvatting. Dit abrupte afwijzen is voorlo-
pig de enige indicatie voor een datering in de periode niet al te lang na zijn bekering,
omdat hij zich in een later stadium van zijn leven weer meer tot het gedachtengoed
van Menno Simons voelde aangetrokken. 

4.18 Ongedateerde gedichten

222 Zie bijvoorbeeld Prinsen 1920, p. 388.
223 Zie hoofdstuk 2, p. 31-32.
224 Cf. de opdracht aan ‘d’ Heer, mijn Heer H.Paarde-schoen’ voor de Groffe-Roffel. Zie hoofdstuk 2, p. 31,
111.
225 Zie hiervoor p. 187.
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In vergelijking met de voorafgaande jaren is 1649 voor Zoet een productief jaar ge-
weest. Hoewel zijn sektarische activiteiten volgens een later uitgegeven pamflet on-
verminderd doorgingen,1 bleek er voldoende tijd over om verschillende publicaties
van geheel andere aard het licht te doen zien.

5.1 Kornelia Bentivogli

In de laatste maanden van 1648 moet hij druk bezig geweest zijn met het bewerken
van een novelle van Cervantes voor zijn nieuwe toneelstuk Kornelia Bentivogli,2

want op de laatste dag van januari 1649 draagt hij het voltooide stuk op aan de,
voorlopig niet nader te traceren, ‘E: Wel-ge-oeffende en Konst-lievende Johan
Bouw-man, Mijne by-zondre en gunstige Vriend’. Uit de hier gebruikte spelling
die vooral zijn opdracht tooide, kan opgemaakt worden dat hij een nieuw funda-
ment voor zijn ‘hemelse taal’ aan het leggen was. Bouwstenen daarvoor kon hij ge-
vonden hebben in de grammaticale opvattingen van Allardus Kok, de halfbroer van
de latere voorman van het dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum, Lodewijk
Meyer.3 Over contacten tussen Zoet en Kok is helaas niets bekend, maar deze zul-
len er ongetwijfeld geweest zijn en Koks grammatica was voor Zoet zeker geen on-
bekend werk.4

Opnieuw blijkt een ‘benarde vrouw’, Kornelia Bentivogli, Zoet te hebben geïn-
spireerd tot het vervaardigen van een toneelstuk. Een samenvatting van het proza-
verhaal, dat eraan ten grondslag ligt, geeft Zoet in het ‘Kort Be-grip’, geplaatst ach-
ter de opdracht. Eronder vermeldt hij: ‘Bezie hier by het achtste deel der
Beklaaghelikke Geschiedenissen. Fol.1.’ Hiermee verwijst Zoet ongetwijfeld naar
een uitgave uit 1650, weliswaar onder een uitgebreidere titel, van de bekende veel-

1 Zie hoofdstuk 6, p. 321-324.
2 Kornelia Bentivogli. of: Geluckige ongelucken. Zie Bijlage 1B, nr. 39.
3 Zie uitvoerig over Kok en Meyer Dibbets 1981, p. XIII-XVII. Over Kok ook Van Hardeveld 2000, p. 14-17.
4 Zie hoofdstuk 10 over de mogelijke invloed van Koks grammatica op Zoets werk, p. 642-645.
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schrijver en uitgever Simon de Vries.5 Het bevat werk van Bandello en vier novellen
van Cervantes. De eerste novelle is getiteld: ‘Mevrouw Cornelia’, een Nederlandse
uitgave van Cervantes’ La señora Cornelia. Hoewel Zoet zijn bewerking eerder
voltooid had, mag men aannemen, dat hij hier naar deze uitgave verwijst, toen
Zoets stuk 1650 werd uitgegeven. Omdat er geen eerdere Nederlandse vertalingen
bekend zijn, is het echter onduidelijk, welke uitgave van Cervantes’ novelle hij in
1648 voor zich had liggen om te bewerken. Weliswaar genoten de Novejas Ejemp-
lares (Voorbeeldige novellen) van Cervantes na een aarzelend begin grote bekend-
heid in de Nederlanden,6 maar van diens La señora Cornelia is tot nu toe geen eer-
dere Nederlandse vertaling opgedoken. Een uitgave in het Spaans zal Zoet niet
gebruikt hebben, daar hij die taal niet machtig was,7 een Franse editie zou theore-
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5 In: Het achtste deel van de Tragedische ofte klaechlijcke Historien. Utrecht, Simon de Vries, 1650. Uitvoerig over
de ingewikkelde drukgeschiedenis van deze populaire uitgaven: Keersmaekers 1981, p. 7-45; Baggerman 1993, p. 304.
6 Kerkhof 1995, passim. Reeds eerder bewerkten Cats en later Tengnagel een van Cervantes’ novellen, La Gita-
nilla (de Spaanse heidin), voor het Nederlands publiek.Van Catharina Verwers is er ook een vertaling van bekend,
eveneens geheten Spaenschen Heydin, 1644. 
7 Van Zoets talenkennis weten we alleen dat hij de Duits kende. 
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tisch tot de mogelijkheden behoren. Bij vergelijking met het Spaanse verhaal ga ik
om praktische redenen uit van de verzamelbundel van De Vries.

Het manuscript van Zoets toneelstuk heeft een jaar lang op uitgave moeten wach-
ten, want pas in 1650 is het door de confraters Houthaeck ter perse gelegd en in het
gebruikelijke kwarto-formaat uitgegeven. Opvallend is, dat het titelblad versierd is
met hun speciale drukkersmerk, een fontein met ‘eeuwigh’ eronder. Daaronder is de
signatuur van de graveur geplaatst: C.V.S.8 Een aantal uitgaven van dit tweetal is
daar gedurende een periode van slechts enkele jaren mee versierd geweest.9

De Kornelia Bentivogli of geluckige ongelucken is een blij-eindend romanesk
spel,10 een genre dat Zoet op het lijf geschreven was. Aan de onbekende Johan
Bouwman is het opgedragen, omdat deze ‘gunstige Vriend’ tijdens het voorlezen
van zijn ‘ge-neegentheid, voornamelik tot deze Gelukkige On-gelukken’ duidelijk
blijk had gegeven.11 De opdracht is om enkele redenen belangwekkend. De bijna
weergaloze wonderen in dit verhaal blijken voor Zoet de eerste reden te zijn om
deze geschiedenis voor het toneel geschikt te maken. 

De tweede [reden] zag op de tijd (zijnde d’aan-vang van het twalif-jarige be-stant) waar
inze [de geschiedenis] gebooren en (tot ’er volle ouderdom) op-gewossen is: zo datze,
door een Poëtze kracht, lichtlik tot de hoedanigheid der teegen-woordige Vreede, waar in
Spanje, en het Vrye Needer-land, elck-ander, op ’et minnelixt, om-halzen en kussen, zou
zijn te brengen; doch ik heb ’er, wijl heure naturelikke schoonte geen op-tooizel van
nooden heeft, dit ge-weld niet willen aan-doen.12

Met de hier genoemde geboorte zal de eerste uitgave van de novelle bedoeld zijn,
die dan volgens Zoet letterlijk genomen uit 1609 stamt. Hiermee lijkt hij toch te
verwijzen naar een eerdere (separate?) editie van La señora Cornelia dan haar ver-
schijnen in de Novejas Ejemplares uit 1613. 

Met zijn opmerking haar geen geweld te willen aandoen, geeft Zoet misschien
aan, dat hij de geschiedenis niet wil verplaatsen naar de periode waarin de Vrede
van Munster gesloten werd. In de oorspronkelijke tekst, waarvan de bewerking in
de 1650-editie te lezen is, heerst er in de Nederlanden de tijdelijke vrede van het
Twaalfjarig Bestand, zonder echter een rol van betekenis te spelen. Twee Spaanse
studenten gaan naar Nederland uit lust om er te studeren, zij vinden er geen oorlog
wel de Treves, en komen niet tot studie. Ze vertrekken naar Italië om daar enkele
steden te bewonderen en strijken neer in Bologna om er te studeren. Daar raken zij
verwikkeld in de liefdesgeschiedenis, waarvan Zoet deze toneelbewerking heeft ge-
maakt. 
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8 Waarschijnlijk Christoffel van Sichem III. Zie verder NNBW, p. 1030.
9 Zoals eerder bij Zoets Doorzichten. Zie eerder hoofdstuk 4, p. 215.
10 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 68 en passim.
11 Deze Johannes Bouman blijkt volgens J.J. Schipper een ‘Leesgierige Lezer’. Achter in zijn Razende Roelant
(1649) heeft hij een klinkdicht aan hem gewijd. Zowel Zoet als Schipper voelt zich verplicht aan deze onbekende
boekenliefhebber. 
12 Kornelia Bentivogli, p. A2ro.
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In het verdere verloop van de opdracht spreekt hij zijn verwachting uit dat Kor-
nelia Bentivogli de Schouwburg mag betreden, geëerd door de aanwezigheid van
Johan Bouwman. Om die opvoering zo goed mogelijk te doen slagen, heeft Zoet
naar eigen zeggen zijn uiterste best gedaan. Er zijn ook hier geen adviezen voor een
nieuwe inrichting van het toneel, maar zijn talenten heeft hij ditmaal als volgt inge-
zet: ‘Ik heb, door-gaans, d’aller-zeedigste en voor-vloeyenste woorden, om de zelt-
zame-hartstochten der Bedrijvende Personen te beeter uit-te-drukken, ge-bruikt’.
Ondanks deze inspanningen is aan zijn verwachtingen niet voldaan, Kornelia heeft
de Schouburg nooit van binnen gezien.13

5.1.1 De inhoud

Omdat de inhoud van de Kornelia Bentivogli nogal ingewikkeld is, geef ik alvorens
het stuk te bespreken de grote lijnen ervan, zoals Zoet die in zijn ‘Kort Begrip’ de
lezer had voorgeschoteld. Kornelia Bentivoglia is een adellijke jufrouw, die na het
overlijden van haar ouders onder de voogdij van haar strenge broeder Laurens
kwam te staan. Samen met haar minnaar Alfonsus d’Est, de hertog van Ferrara, is
zij naar een verborgen plaats gevlucht. Zij raakt zwanger en baart een zoon. Met
haar vlucht en ‘verboden liefde’ heeft zij haar broer zeer kwaad gemaakt, die de
hertog er ook nog van verdenkt haar te hebben verkracht. Uit angst voor zijn wraak
gaat Kornelia opnieuw op de vlucht, waarbij zij haar zoontje kwijt raakt. Zij ont-
moet dan twee Spaanse ridders, Don Jean de Gamboa en Don Onthonio Isunca.
Door hun hulp wordt ze verlost van alle ellende en in het dorp Duive-vlucht huwt
zij met behulp van een priester haar Hertog, in het bijzijn van de inmiddels tot in-
zicht gekomen broer en de beide ridders. 

Het stuk zelf is opgebouwd uit vijf bedrijven, door Zoet ‘delen’ genoemd. Elk
deel bestaat uit een wisselend aantal ‘Uit-koomens’, in vroegere toneelstukken
door hem ‘Uytkomsten’ genoemd. Het eerste deel begint ‘mediis in rebus’ en speelt
zich binnen en buiten Bologna af.14 Twee Spaanse ridders , Don Jean en Don Anto-
nio, bejubelen de wijze overheid en wijze burgerij, maar bovenal de lieftallige
juffers. Beiden zijn verliefd op één van hen, de in hun ogen zeer schone Kornelia
Bentivogli, die bij Antonio zelfs ‘de geesten geweldig doet watertanden’. Antonio’s
hartstochtelijke bewoordingen doen Don Jean besluiten die schat aan hem te laten,
maar wel met de waarschuwing, dat zij streng door haar broer, Laurens, wordt be-
waakt. Nadat hun wegen zich hebben gescheiden ontvangt Don Jean een klein pak-
je, dat een kind blijkt te bevatten. Hij geeft het ter verzorging aan zijn dienstmaagd
Katharina. Ondertussen wordt Don Antonio aangeklampt door een huilende
vrouw, Kornelia, die hij om haar te helpen naar zijn woning begeleidt. 

In de volgende scène belaagt niet ver van de vorige plek Laurens, de broeder van
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13 Dit stuk komt niet voor in het toneelrepertoire van Oey-de Vita (1983).
14 Van Eemeren en Meeus 1988, p. 68.
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Kornelia, Don Alfonsus, de Hertog van Ferrara, die de eer van Kornelia zou heb-
ben geschonden. Met steun van de net passerende Don Jean en dankzij moordge-
roep van binnenuit, ontkomt de hertog na een korte schermutseling aan Laurens en
zijn trawanten. Om hem later te herkennen en als blijk van grote erkentelijkheid
schenkt Alfonsus Don Jean zijn met diamanten bezette hoed. Als de twee Spaanse
Donnen elkaar weer ontmoeten blijkt Antonio op de hoogte te zijn van de vecht-
partij. De vrouw, waarover hij zich had ontfermd, had ook reeds haar vermoeden
erover uitgesproken. Zij vinden dat er een min voor het kind gezocht moet worden.
Jean zegt de vrouw ook wel eens te willen zien. 

In het ‘darde uit-koomen’ vraagt de thuisgekomen Antonio de vrouw naar haar
toestand. ‘Bedroefd, en kranck, en schier verlaten’, is haar antwoord: ‘Ik drijf, op
Gods genaê, met een geborste boot, // in ’t midden van de Zee’.15 Kornelia wordt
dan de flikkering van de diamanten op de hoed van de naderbij komende Don Jean
gewaar en denkt dat die Alfonsus vermoord heeft. Zij grijpt bij zijn naderen zijn
degen en wil zich doorsteken, maar wordt ervan weerhouden. Bij het horen van de
ware toedracht komt zij weer tot zichzelf. Dan verschijnt Katharina met het kind.
Kornelia voelt dat er een wonderlijke drang naar dat kind in haar werkzaam wordt.
Zij wil het direct zogen, maar merkt daartoe onbekwaam te zijn. Dan vertelt Kor-
nelia over zichzelf. Men moet weten, dat zij de uitverkorene is van Don Alfonsus
d’Est. Door hun ‘mallen’ is zij van een zoon bevallen, die, helaas,

aan een vreemde speun, zijn heete leever koelt;
Wijl ik, ellendige ! op ’t aankomen der Soldaten,
Hem in de nare-nacht, zeer schielik moest verlaten.16

Na de ‘Verpozing’ tussen het Eerste en Tweede Deel, wordt het kind, nu gewikkeld
in zijn oorspronkelijke kostbare gewaad, opnieuw aan Kornelia aangeboden, die er
nu van overtuigd is, haar zoon terug te hebben. Volgaarne zou zij nu naar Ferrara
afreizen om in het huwelijk te treden, dan zou Laurens zijn haatgevoelens jegens
Alfonsus ongetwijfeld laten varen. Men dient dan Laurens aan, waardoor Kornelia
geheel in paniek raakt; ‘pistolen en zijd-geweer’ worden gereed gelegd om onver-
hoeds geweld het hoofd te kunnen bieden. Laurens komt echter alleen Don Jean
verzoeken hem terzijde te staan, omdat hij Kornelia kwijt is door het handelen van
een brooddronken hertog. Deze twee zullen ‘recht-uit’ gaan praten in de Kapel van
Sant Benedicto. De anderen blijven in spanning achter. Kornelia drinkt enige gla-
zen wijn vanwege haar ‘hete lever’. Even later verschijnt Don Jean weer en neemt
de angst bij de aanwezigen weg, door uit te leggen, dat hij met Laurens naar de
Leeuwenborg, de woonplaats van Don Alfonsus zal afreizen. Deze zou volgens
Laurens zich aan Kornelia vergrepen hebben en hij was nu naar zijn burcht ge-
vlucht om Laurens’ wraak te ontlopen. Nadat Don Antonio zich na enige tijd ook
op weg begeven heeft om Don Jean te volgen, blijft Kornelia in alle eenzaamheid

5 1649-1651: van Kornelia Bentivogli tot de ‘Post-Hoorn’

15 Kornelia Bentivogli, p. C2ro.
16 Kornelia Bentivogli , p. C4ro.
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achter. Zij verzinkt in droevig gepeins en vergelijkt zich met een slak die aan zwa-
veldampen ten onder gaat. Zij knielt om te gaan bidden en dan verschijnt een ‘Rai
van Engelen’ om voor haar te gaan zingen. De engelen proberen haar te troosten
met de gedachte over wie het kruis van Christus tot zijn heil heeft verkoren en niet
de weg des vlezes en der weelde bewandelt, door de engelen ‘naarstig’ zal worden
gewaakt:

De Doorne-kroon, met Bloed besproeit,
Gaat Ofiers-goud te booven. Daarom looven
Wy d’Eeglantier, door Kruis, gesnoeit,
Wilt, schoon ghy, uit uw hooven, nu verschooven,
Dus eenig zit, verduldig zijn.
Zoo zult ghy, in een Zonne-schijn, 
U zelven haast vermaaken;
Naardien wy, voor uw zaaken,
Naarstig waaken.17

Deze ervaring wordt door haar als heerlijk ervaren, maar met het verdwijnen van
dit visioen komt de droefheid terug. Katharina komt dan melden dat de anderen
vertrokken zijn naar de grote poort. Kornelia laat haar nu weten dat zij de verloof-
de is van Alfonsus en dat hun huwelijk door zijn moeder is tegengehouden. Zij is
nu bang dat Laurens Alfonsus ‘tot openbare trouw’ zal dwingen, of zal doden. Ka-
tharina wordt nu door een grote angst bevangen,

Och, welck een swarigheid!
Uw Broeder zal, nu hy mijn Meesters heeft verleid 
Met zijn gezelschap, strax dit open-huis bespringen,
Om u en uwen Zoon, aan d’uit-getooge-klingen [zwaarden],
Zoo word zijn moed gekoelt, te schencken.18

Zij stelt Katharina voor te vluchten en een onderkomen te zoeken bij een bekende
priester in het dorp Duive-vlucht. Tevens motiveert zij deze vlucht door de beide
Spaanse Donnen, in wier huis zij nu vertoeven, als warmbloedig, in seksuele zin, af
te schilderen. Katharina weet namelijk van hun ‘dartele ranken’! Beiden vluchten
dan met medeneming van het kind.

In de eerste scène van het het Derde Deel zien Jean en Laurens in de verte Don
Alfonsus met groot gevolg. Laurens houdt zich nu schuil en Don Jean benadert de
hertog. Deze herkent hem aan zijn hoed. Omdat Don Jean als bemiddelaar op-
treedt, wil Alfonsus een poging doen de klaarblijkelijke gramschap van Laurens te-
gen hem te sussen. Hij legt Don Jean uit hoe de vork in de steel zit. Hij houdt zeer
veel van Kornelia, wil haar graag trouwen, maar zijn moeder is hier fel tegen ge-
kant, zij ziet hem slechts huwen met de Infante van het machtige Mantua. Hij wil
echter Kornelia trouw blijven. Haar te ontvoeren bleek door de aanwezigheid van
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17 Kornelia Bentivogli , p. D4vo.
18 Kornelia Bentivogli , p. E1vo.
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Laurens niet meer mogelijk en bovendien was hun zoon al verdwenen. Alfonsus
wil zijn goede bedoelingen ook aan Laurens kenbaar maken, als deze zijn woede
maar laat zakken. Laurens wordt ervan in kennis gesteld en laat zijn tevredenheid
duidelijk merken, maar Alfonsus laat verdrietig weten vrouw en zoon kwijt te zijn.
Dan verschijnt Antonio, die meldt, waar de verloren gewaanden zich bevinden.
Onder algemene vreugde begeeft het gezelschap zich op weg naar Antonio’s wo-
ning, deze wil wel vooruit rijden, anders zou de blijde mare voor Kornelia teveel
zijn.

In de volgende scène zien wij Katharina en priester Bernardo d’Este, neef van de
hertog, de doorstane ellende van Kornelia bespreken: 

Kat. Wat heeft zy, op ’er Zoon, al tranen uit-gestort,
Eer wy de zoete lucht der Eglantieren rooken,
Waar onder zy, voor ’t eerst, dien blixem is ontdooken,
En wacht naar uw verlof, om, in ’t gezeegend-huis
Des Vaders, wat vertroost te worden in ’er kruis.
Ai! wilt die schoone Roos met zulck een dauw besprengen;
Op datze groei, en bloei en op-luik. Bern. Wy vermengen
Zulck eene bitterheid zeer garen met wat zoets:
Voor-nemelik, wanneer de tochten des gemoeds
De klagende tot God en zijn gewijde wijzen.
Ghy kende ons noch van ouds19

De schone roos Kornelia zal zeker door Bernardus’ zorgen opnieuw kunnen bloei-
en. Zij wordt hartelijk door hem ontvangen.

Ondertussen hebben de anderen tot hun grote ontsteltenis bemerkt, dat Kathari-
na en Kornelia verdwenen zijn. Leonard, de knecht van Antonio, vermoedt dat
Santistivan, de knecht van Don Jean, de vermiste juffrouw in een klein vertrekje
‘tot zijn tijd-verdrijf’opgesloten houdt. Hij heeft daar de naam Kornelia horen val-
len. Een grote woede maakt zich dan van de aanwezigen meester, het meest nog van
Alfonsus. Antonio beveelt Kornelia naar buiten te komen. Al snel is de situatie dui-
delijk, Kornelia de Bruno is een ‘kortisaen’ van Sansistivan, maar deze onthulling
neemt de kwaadheid bij de ridders niet weg. Alfonsus verlaat samen met Laurens
het huis. De beide Donnen denken nu vooral in hun eer aangetast te zijn, want zij
hadden Kornelia in Antonio’s huis veiligheid beloofd en Alfonsus verzekerd dat hij
zijn verloofde zou terug zien. Bang om te worden belasterd, besluiten zij naar de
woning van Laurens te gaan.

Het ‘Tweede Uit-koomen’ bevat een komische dialoog tussen Santistivan en
Kornelia de Bruno, die door het bruuske optreden van Don Antonio zeer ontsteld
is. Hij troost haar, wil de komende nacht weer graag met haar vrijen, maar daarop
reageert zij fel met ‘Mijn buik is al te vol, ik spuw van al die vermaken’. Dan spre-
ken zij voor deze avond af bij Geertruid in de Hamer. Daarop volgt er ruzie met
Leonard, die hen had staan te begluren. De twee gelieven vertrekken dan, hetgeen
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19 Kornelia Bentivogl , p. F1ro.
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Leonard de opmerking ontlokt, dat als Don Jean hen weer zou bemerken hij voor
hen een ongenadig heer zou zijn. In Laurens’ woning aangekomen, vernemen de
beide Donnen, dat Alfonsus hen zeer hoog acht, zodat er naar Laurens’ overtuiging
voor hun eer niet gevreesd hoeft te worden. Men besluit de volgende dag op zoek te
gaan naar Kornelia.

In het ‘Vijfde Deel’ is Alfonsus in het huis van zijn neef Bernardus aangekomen
om er te overnachten. De priester raadt Kornelia aan zichzelf en haar zoontje zo
rijk mogelijk te kleden, dan zal hij ondertussen met de Hertog over hen gaan pra-
ten. Wanneer Alfonsus het fraai uitgedoste kind ziet, herkent hij het en is buiten
zichzelf van blijdschap, dat zo’n vorstelijke zoon zijn eigen kind is. Aanvankelijk
ziet hij Kornelia niet, die zich daarover beklaagt bij Bernardus. Even later blijkt hij
haar toch herkend te hebben, waarna zij beiden in vreugdetranen uitbarsten. Fabio
wordt erop uitgestuurd de anderen te halen. Alfonsus laat nu Laurens en de beide
Donnen weten vaak behept te zijn geweest met wisselende hartstochten. Omdat
Kornelia hem blijkens haar vlucht bleek te haten, heeft hij een maagd uit het dorp
zijn jawoord gegeven. Hij vraagt Laurens toestemming met haar in het huwelijk te
treden en verdwijnt dan om deze geliefde te halen. De anderen laat hij in opperste
verbazing en grote woede achter. Don Jean wil hem zelfs met zijn kling ‘tot hutspot
kappen’. Wanneer hij met Kornelia naar buiten komt, schaamt men zich aanvanke-
lijk diep voor misplaatst wantrouwen, maar dan barst de vreugde los. Laurens geeft
onmiddellijk zijn toestemming voor het huwelijk en Bernardus trouwt het paar.
Alfonsus wil de beide Donnen voor hun hulp vereren met het voorstel dat zij zijn
nichten, prinsessen, mogen huwen. Bernardo stelt voor de feestvreugde onder het
priesterlijk dak voort te zetten. Men volgt hem, terwijl Don Jean het stuk beëindigt
met de woorden: ‘De Vreede is wellekoom al koomtze noch zo zo spa’.20 Tot slot
geeft Zoet poëtische beschrijvingen bij vier vertoningen, die belangrijke momenten
van de slotfase visualiseren.21

5.1.2 Achtergronden

In dit romaneske ‘Toneel-spel’ heeft Zoet evenals in zijn vroegere spelen rijkelijk
aandacht geschonken aan ‘het woelen der hartstochten’. Van zijn eertijds opval-
lende aandacht voor ‘experimentele structuren’ is, zoals reeds eerder het geval
was, ook hier geen sprake meer.22 Opvallend is slechts het gebruik van ‘Deel’ en
‘Uit-koomen’, waarmee Zoet teruggrijpt op oudere benamingen voor bedrijf en
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20 Kornelia Bentivogli, p. H3vo.
21 De vier vertoningen laten het volgende zien. Eerste Vertoning: De Dood sluit de ogen van de oude Hartogin;
Tweede Vertoning: een dode, vruchteloze boom wordt geknot, terwijl een jonge telg opkomt; Derde Vertoning:
Blijdschap in Ferrara, huldiging van Kornelia tot Hertogin, het zoontje wordt als wettig kind aangenomen; Vier-
de Vertoning: Sluiting van Janustempel in het oude Rome; voor vorst en gemalin bedekt de burgerij de aarde met
tapijten, scharlaken en groen.
22 Zie vooral zijn Clorinde en Dambise en – in mindere mate – de Olimpia in resp. hoofdstuk 2, p. 73-76 en 3,
137-138.
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scène.23 Dat hij zich verder conformeert aan de contemporaine toneelpraktijk,
blijkt uit het handhaven van de eenheden van tijd en plaats en het toevoegen van
‘Vertoningen’, gebruikelijk in romaneske spelen.24 Het gehele verhaal, zoals dat
verteld wordt in Cervantes’ novelle, beslaat enkele dagen. Zoet heeft die tijdsduur
weten terug te brengen tot ongeveer 24 uur, waardoor hij aan de eenheid van tijd
heeft voldaan. Onder het ‘Kort Begrip’ is de plaats van handeling genoemd, ‘Het
Tooneel is binnen, en een uur-gaans buiten Bolongjen’, waaruit opgemaakt kan
worden dat de eenheid van plaats in de Kornelia Bentivogli, zoals ook in vroegere
spelen, als relatief opgevat moet worden.25 Dat Zoet die eenheid zeer ruim gezien
heeft, blijkt uit de diverse locaties die hij nodig heeft geacht: een straat, de huizen
van Antonio en Laurens, ergens in een landschap en in de tuin van Bernardus.
Omdat de aanwijzingen zich beperken tot ‘binnen’ of ‘buiten’ is het niet altijd dui-
delijk waar iemand zich bevindt. Het is mogelijk dat er schermen nodig waren,
daar men in sommige ‘Uit-koomens’ nogal eens wisselt van ruimte. Of het gebruik
ervan op de Schouwburg in 1650 nog usance was, is echter niet bekend. 

Een dramatisch procédé, dat Zoet graag hanteerde, betreft het minderemansto-
neel. In de Kornelia Bentivogli is het de scène waarin Kornelia de Bruno zich tegen
Santistivan kwaad maakt over Antonio’s ruwe optreden tegen haar. Het toneeltje
fungeert hier met een naar Zoets maatstaven zeer beperkt aantal seksuele toespelin-
gen als komische pendant op de vrijage van Alfonsus en Kornelia. 

Zoals vermeld heeft Zoet ‘La sigñora Cornelia’ van Cervantes omgewerkt tot het
onderhavige ‘Tooneelspel’. De waarschijnlijk als bron gebruikte tekst omvat 63 pa-
gina’s en is door Zoet bij zijn bewerking vrij nauwkeurig gevolgd.26 Naast de nood-
zakelijke varianten, inherent aan een dergelijke bewerking, zijn er toevoegingen en
weglatingen, die bepaalde opvattingen van Zoet illustreren. Zo is Kornelia door
hem gepassioneerder neergezet dan Cervantes dat gedaan had. Zij grijpt Jeans de-
gen om zich te doorsteken, haar woorden zijn feller en haar ‘wil’ is volgens haar
broer Laurens ongeregeld. Niet alleen Kornelia, maar ook de anderen krijgen men-
selijker trekjes, men reageert in het algemeen hartstochtelijker.

Op enkele plaatsen heeft Zoet religieuze passages ingevoegd, die weliswaar niet
de toneelhandeling beïnvloeden, maar onmiskenbaar Zoets toenmalige missie die-
nen uit te dragen. In de Rei van Engelen en in het gesprek tussen Bernardus d’Est en
Katharina wordt de troost door de gekruisigde Christus benadrukt. Tweemaal
wordt naar de kruissymboliek van de rederijkerskamer, de Eglantier verwezen,
waarmee Zoet de liefdessmart van Kornelia probeert om te zetten in een lijdens-
weg, die alleen verlicht kan worden door Christus als zaligmaker te verkiezen. Dat
Zoet hier de davidjoristische kruissymboliek getransponeerd heeft naar het em-
bleem van de Eglantier is in principe denkbaar. Deze passages staan echter als
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23 Van Eemeren 1973, passim.
24 Van Eemeren 1973, p. 201.
25 Van Eemeren 1973, p. 167.
26 In het achtste deel van de Tragedische ofte klaechlijcke Historiën, 1650.
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‘Fremdkörper’ in de tekst, omdat deze symboliek op geen enkele plaats verder een
functie vervult. Met Zoets referentie aan de Eglantier zal alleen de voorstelling van
de gekruisigde Christus temidden van wilde rozen op het blazoen van die kamer
bedoeld zijn. De kamer zelf was reeds jaren ter ziele. 

Als laatste verschil met de bron dient vermeld te worden, dat het toneelstuk –
naar Zoets eigen zeggen in zijn Wintersche Avonden27 geschreven zou zijn ter gele-
genheid van de vrede tussen Spanje en Nederland. De schaarse gegevens uit de
tekst, zoals de plaatsnaam Duive-vlucht,28 de vredelievende priester en de hierbo-
ven geciteerde slotzin, maken duidelijk dat de vrede er slechts met de haren is bijge-
sleept. De functie van gelegenheidsstuk die Zoet hier de Kornelia Bentivogli toe-
dicht, strookt niet met de mededeling in zijn opdracht, dat hij het verhaal geen
geweld wilde aandoen door het te transponeren naar de latere vrede. 

Jan Zoet heeft van Cervantes’ novelle een wat hybridisch stuk gemaakt door in-
cidenteel politieke en godsdienstige passages in te lassen, die slechts als persoonlij-
ke propaganda te verstaan zijn.

Wat de redenen ook geweest mogen zijn voor de regenten van de Schouwburg, waar
overigens Jan Vos nog steeds onder geteld wordt, het stuk werd niet opgevoerd en is
pas twee jaar na de Vrede van Munster uitgegeven. Toch verdween dit ‘Toneel-spel’
niet geruisloos. In 1731 verscheen een verzameling Vermaakelyke minneryen (1731)29

met novellen van Cervantes, bedoeld om liefhebbers verhalen te verschaffen om ge-
schikt te maken voor het ‘Amstels Schoutoneel’. Hieronder bevindt zich het verhaal
‘Cornelia Bentivogli’ dat vergezeld gaat van een lofdicht van Paludanus.30 In vele cou-
pletten bejubelt deze Paludanus vroegere bewerkers. Het twaalfde couplet: 

En schoon Jan Zoet, voorheen,zoo zoet,
Dat het de aanschouwers kon verrukken,
En hevig treffen hun gemoet,
Vrou Bentivog’les ongelukken
Vertoonde op ’t Amsteldamsch Tooneel.31

heeft Zuidema doen veronderstellen, mede door toespelingen in de Kornelia Benti-
vogli, dat een mogelijk op het Rokin nog werkende kamer, de misschien nog voort-
levende Eglantier zou zijn.32 In het noemen van die naam moeten we waarschijnlijk
slechts de hierboven veronderstelde godsdienstige functie zien. Waarschijnlijk zal
Paludanus met het stuk in zijn hand en de populariteit van Cervantes’ novellen in
zijn hoofd alleen maar hebben zitten fantaseren. 

5.1 Kornelia Bentivogli

27 Wintersche Avonden 1649, p. 119. Zie voor de bespreking van deze bundel hierna, p. 275-291.
28 Zuidema 1905, p. 180. Deze naam deed hem aan Duivendrecht denken.
29 Vermaakelyke minneryen, bestaande in ongehoorde ontmoetingen, wonderlyke omzwervingen en zelt-
zaame uikoomsten, in ’t Spaansch beschreeven door Miguel de Cervantes; en nu in zuivere Nederduitsche taale
vertaalt, en met verscheide vaerzen verrykt door B.V.D.M, 1731. Zie Arents 1962, nr. 178.
30 Zuidema 1905, p. 180. Waarschijnlijk is deze Paludanus dezelfde als L. Paludanus, of Lambert van de Broek,
een vrij onbekende, vroeg achttiende-eeuwse auteur (Witsen Geysbeek 1821 V, p. 56-59). 
31 Vermaakelyke Minneryen, p. *2ro.
32 Wybrands had gesuggereerd dat in 1666 een kamer op het Rokin werkte (Wybrands 1873, p. 164).
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5.2 Olijfkrans der Vreede

Bij zijn toetreding in 1649 tot het gilde der boekverkopers was de ‘op ’t Water’, het
Damrak, gevestigde Gerrit van Goedesberg 24 jaar oud.33 Toen hij in dit jaar een bun-
deltje teksten in duodecimo over de pas gesloten vrede uitgaf, bestond zijn nog wei-
nig omvangrijke fonds voornamelijk uit maritieme edities. Deze nieuwe uitgave, Olijf-
krans der Vreede,34 op de pers gelegd door Tymen Houthaak, bevat achttien, vaak
reeds eerder gepubliceerde werken, waaronder het vredesverdrag zelf, Vondels Leeu-
wendalers, teksten van Vos, Brandt, Coster en Boelens bij de vertoningen op de Dam
ter gelegenheid van de vrede en enkele gedichten die hoogstwaarschijnlijk uit Jan Zoets
koker gekomen zijn. Omdat Marijke Spies reeds uitvoerig aandacht heeft besteed aan
dit intrigerende bundeltje, zal ik in de samenvatting ervan summier zijn.35 Niet al-
leen vanwege het feit dat geen enkele grote bijdrage van Zoet afkomstig is, maar voor-
al om dat de paar gedichtjes die er van zijn hand in gevonden worden van geringe be-
tekenis zijn voor de bundel zelf. Zij worden dan ook niet vermeld in de inhoudsopgave.
De bundel zelf is, volgens de bevindingen van Spies, niet zonder meer een losse ver-
zameling vredesteksten, maar er is een bepaalde eenheid in te ontdekken. Op de ge-
graveerde titelpagina wordt deze benadrukt door de Vrede, een vrouwenfiguur, uit-
gebeeld met onder meer een palmtak, teken van de overwinning, en de staf van
Mercurius om handel, industrie, kunst en wetenschappen aan te duiden. De om-
schrijvingen ervan zijn terug te vinden in de Iconologia van Cesare Ripa.36 De ver-
zameling teksten wordt ingeleid met een opdracht, ‘Aan de Vreê- en Konst-lieven-
de Needer-landers’, van een zekere J.B.V., die in meeslepende bewoordingen aangeeft
hoe de vredesteksten hem het gevoel gaven in hemelse sferen te verkeren. Vervol-
gens beschrijft hij hartstochtelijk de zegeningen van de vrede.

De eerste tekst van de bundel is het vredestraktaat, gevolgd door de Leeuwenda-
lers van Vondel. Reyer Anslo’s lofzang op ‘Het gekroonde Amsterdam’ besluit de
verzameling. Vanzelfsprekend wordt in de bundel de staatkundige vrijheid bezon-
gen, daarnaast vestigen sommigen ook de aandacht op andere soorten vrijheid. In
de prozatekst ‘Trompet of Lofrede over den Eeuwigen Nederlantschen Vrede’ bij-
voorbeeld,37 beschrijft de Haarlemse pastoor Augustijn Bloemaert de zegeningen
van de vrijheid, waarbij hij onder meer de drang naar vrijheid van geweten en gods-
dienst naar voren brengt, waarvan vooral Holland ‘swanger ging’. Omdat kwesties
als vrijheid van geweten en godsdienst in later jaren een grotere rol gaan spelen, kon
Spies deze bundel kwalificeren als ‘behoorlijk politiek geladen’.38
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33 Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 236.
34 Olijf-krans der Vreede, door de doorluchtigste geesten, en Geleerdste Mannen, deezes tijds gevlochten. t’Am-
sterdam. Uit de Drukkery van Tymen Houthaak, voor Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper op ’t Water. 1649.
35 Spies 1997, p. 201-208. 
36 Ripa 1644, p. 570.
37 Spies 1997, p. 205-206. De tekst in Olyfkrans der Vreede, p. 353-389.
38 Spies 1997, p. 205.
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Hoogstwaarschijnlijk kunnen vier gedichtjes aan Zoet worden toegeschreven.39

Zij spelen in de Olijfkrans der Vreede eerder een versierende rol, dan dat zij iets
substantieels aan de verzameling toevoegen. In het eerste, achtregelige gedicht, ‘Op
de Tytul-plaat’, beschrijft Zoet de op de titel afgebeelde vrede. Hij verwacht, dat
men haar welkom heet, want zij zorgt voor overvloed. Het gedichtje dat aan het
einde van de verzameling is geplaatst, luidt als volgt:

SLUYT-VAIRS

Dus wierd het Land-verderf, voor Eeuwig, uit-gebanne,
En ’t woedende oorlogs-paard weêr voor de Ploeg gespanne;
Wijl Spanje, in Broederschap, met Holland zich verbond;
Des d’Eedle Vreede, met ’er lachende Gespeelen,
De Bouw-man, in ’et veld, van loutre vreugd, doet queelen,
En blaast Olijven uit ’er Goddelikke mond. 

J.Z.

De arcadische situatie die Zoet hier tekent, wijkt geheel af van de teneur van de
bundel. Zo contrasteert de Vrede hier op een merkwaardige wijze met de statige fi-
guur op de titelpagina. Een versje van Zoet, geplaatst na de opdracht, is met varian-
ten overgenomen uit de Bellerophon van Dirck Pietersz Pers40 (aangegeven door de
dubbele ondertekening D.P. J.Z.) en vermeerderd met twee regels uit een vertoning
van Gerard Brandt.41 Zoet verklaart daarin, dat zonder Vrede niets waarde heeft,
zelfs de wierook niet, die men God ‘aan-biedt’. Gezien de hetze van de calvinisten
tegen de vrede, is dit een ‘geladen uitspraak’.42 Dan is er nog een kwatrijn met de ti-
tel ‘Vaarzen voor een der Schoutoonneelen’, dat vóór de beschrijvingen van de ver-
toningen van Jan Vos is afgedrukt. Onder een andere titel en met enkele varianten is
het als enige van de vier in de DW afgedrukt.43

Spies wees reeds op het dissidente karakter van de meerderheid van de auteurs:44

Vondel en Vos rooms-katholiek, Brandt en Westerbaen remonstrants, Anslo
doopsgezind en Zoet met davidjoristische connecties in collegiantenkringen.45 De
uitgever met klaarblijkelijke sympathie voor andersdenkenden, heeft enkele wer-
ken van Zoet opgenomen in zijn fonds, dat tevens het eerste deel van Den Distel-
vink (1649) van Zoets latere bentgenoot en vriend Jacob Steendam bevatte. Belang-
rijker dan Zoets bijdragen aan de Olijfkrans der Vreede is de wetenschap dat hij
figureert in het netwerk van de niet onbelangrijke uitgever Gerrit van Goedesberg.

5.2 Olijfkrans der Vreede

39 Volgens Spies 1997, p. 202, is de toeschrijving aan Zoet plausibel. Het zijn de volgende versjes: ‘Op de Titul-
plaat’,’Vreede-vairs’, ‘Vaarzen voor een der Schoutoonneelen’, in de DW onder de titel ‘Op de Neederlandze
Vrede’, p. 299, en ‘Sluyt-vairs’.
40 Pers 1657, p. 7.
41 Spies 1997, p. 202.
42 Zoals Spies 1997 stelt, p. 202.
43 DW, p. 299.
44 Spies 1997, p. 207. 
45 Deze veronderstelling betreffende Zoet (Spies 1977, p. 207) kan waar zijn, maar een bewijs is nog niet gevonden.
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5.3 Onthoofding van Karel I

De onthoofding van de Engelse koning Karel I op 30 januari 1649 kwam voor vele
Nederlanders als een donderslag bij heldere hemel. Aanvankelijk kon het Engelse
Parlement, dat reeds lang zeer gekant was tegen de als onbetrouwbaar voorgestelde
Karel, op steun rekenen van de calvinisten in de Republiek, maar de koningsmoord
bracht een geweldige ommekeer teweeg. In korte tijd verscheen over deze zaak een
lawine van pamfletten en rijmprenten,46 waarin een bonte mengeling van opvattin-
gen van voor- en tegenstanders en neutralisten te lezen was. Het merendeel re-
ageerde echter zeer verontwaardigd en velen hebben de moord- en staatzucht van
Cromwell en Fairfax, bij wie men het initiatief tot dit parlementaire proces ver-
moedde, niet alleen poëtisch, maar ook grafisch breed uitgemeten. 

5.3.1 Vorstelikke-Lijk-Staasy

In hun koor zong ook Jan Zoet mee, voor wie deze terechtstelling een goede gele-
genheid bood om tot driemaal toe van zijn koningsgezindheid blijk te geven. Van
de drie gedichten was één aanvankelijk alleen maar bekend door de vermelding van
Muller,47 maar is onlangs teruggevonden.48 Het betreft de rijmprent met de volgen-
de titel: Vorstelikke-Lijk-staasy, gepast op de Dood van Carel Stuart, Koning van
Groot-Britanje: &c. Bovenaan bevindt zich een brede gravure waarop in het mid-
den een praalbed is afgebeeld. Daarin ligt tussen de opengeschoven gordijnen ko-
ning Karel I compleet met hoofd. Aan beide zijden van dit bed dat aan twee zijden
is voorzien van pilasters, staan wijd uitgewaaierd tweemaal acht figuren, elk verge-
zeld van een heraldisch schild. Zij vertegenwoordigen verschillende provincies en
rijken die op een of andere wijze met Engeland verbonden zijn, of met Karel I sym-
pathiseren. Hun identiteit wordt door Zoet in zijn eronder afgedrukte gedicht ver-
klaard door gebruik te maken van corresponderende letters.49 De zestien couplet-
ten die hij daarvoor nodig achtte, liet hij voorafgaan door een bede aan de
toeschouwers tranen te plengen, gevolgd door een hartstochtelijke beschrijving van
‘Des Koninks Lijk’ en de wandaad in ‘Withal’ gepleegd:

O alte wreed een daad! ó Londen! hoe afgrijszelik
Klonk d’eer- vergeete slag die ghy, voor Withal, deê?
De Weereld waagt er af. De Moord vertoondt zich yszelik,
En roept, vol-mondig, uit: Wee, Scepter-breekers, wee!
Zie welck een groot gevolg koomt Stuarts dood beklaagen.
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46 Frijhoff en Spies 1999, p. 72. Zie ook Grosheide (1951), hoofdstuk 2, passim.
47 Muller 1970, nr. 1971.
48 De verloren gewaande rijmprent bleek ingebonden te zijn in het eerste deel van Gilbert Burnet, Bishop Bur-
net’s History of his Own Time (London, 1724-1734). Deze unieke combinatie bevindt zich in de Huntington Li-
brary, San Marino, Californië. De rijmprent wordt gevonden onder nr. 183914. Zie Bijlage 1B, nr. 33. 
49 Het gedicht dat zich niet in de DW bevindt, is integraal opgenomen in Bijlage 4.
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Wat naakt u al verdriets, ô woedend Engelland!
Uw Staat, al zietge ’t niet, staat op verrotte schraagen.

De eerste reactie is van de Prins van ‘Wallis’, zijn zoon, de latere Karel II: 
b. Ghy hebt myn Vaader ’t hoofd en my ’t Gezag ontnoomen:
Mijn moeder, met verdriet en hart-zeer, over-laên, 
Maar, wacht, de Theems zal haast uw wallen over-stroomen:
Want een gerechte wraak prest my, tot wreeken, aan.

Zijn felheid zal door de andere niet overtroffen worden, maar verschillende landen
zinnen wel op wraak en Zweden dreigt met zijn ‘heir der ysre Sweeden’, daar heeft
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Duitsland al genoeg onder geleden! Ook Schotland zegt Londen de wacht aan,
want ‘Ghy sloegt uw klauwen in het Kroon-regt van de Schotten’. Zelfs Ierland laat
Zoet ter ondersteuning opdraven, terwijl dit land zolang en zoveel heeft moeten
zuchten onder de Engelse dictatuur. Maar ook zonder wapens meent men de nieu-
we machthebbers te kunnen treffen, Denemarken zal de Sont sluiten en Polen zijn
graanschuur. Andere, zoals Brandenburg, Hessen en Collèn50 blijven steken in het
hartgrondig afkeuren van de wandaad. Nederland wordt niet vergeten. Zoet laat
Willem II tegen zijn Mary Stuart het volgende zeggen :

l. Mijn Lieve Bed-genoot! ai spaar! ai! spaar uw traanen.
’t Is lang genoeg geweent. Hoor mijn Oranje-roos:
De kinderlikke plicht koomt om wat anders maanen.
Men wint met weenen, niet. De wolven zijn te boos.

en een nog minder krijgshaftige taal wordt Holland in de mond gelegd. Met een po-
litieke dooddoener laat Zoet Zeeland, de grijze waterleeuw, deze serie ontboeze-
mingen besluiten:

r. Mijn Grijze-water-leeuw schud zijn gekrulde lokken,
Wanneer hy, uyt de Zee, het moedig [brutaal, hoogmoedig] Londen ziet.
Hy brult van onge-duld en stamp-voet op ’er blokken.
Wie ’t Hoofd af-zet die maakt het lichaam heel tot niet.

Mogelijk moet het Zeeuwse ongeduld als volgt worden uitgelegd. Veiligheid op zee is
voor de Zeeuw een prioriteit. Na de langdurige strijd tegen de Spanjaarden in de
Vlaamse gewesten wordt de rust opnieuw bedreigd en wel door de mogelijke gevol-
gen van de politieke moord in Engeland. De verstandhouding met de Presbyterianen
was redelijk, maar de Zeeuw moest niets van de stijle Independenten hebben die in het
Engelse Parlement nu de toon aangaven. Maar Zeeland zou het in de Staten van Hol-
land bepleite richtsnoer volgen dat men met de overwinnaar nu maar in vrede moest
leven. Misschien wijst Zoet impliciet er op dat koningsgezinde facties in Zeeland daar
anders over dachten. De veiligheid moest misschien weer bevochten worden.

Een opvallend aspect van deze rijmprent is het verschil in volgorde tussen de ge-
graveerde figuren en hun door Zoet in de mond gelegde reacties. In de linker rij staan
dichtbij het praalbed Karels zoon en het onderworpen Schotland en Ierland. Daar-
na volgen enkele aan het Engels koningshuis gelieerde staatjes zoals Hessen en de Palz,
maar ook Zeeland en Keulen zijn er te vinden. Eveneens een band met de Stuarts be-
zitten de grote landen die rechts naast het praalbed staan opgesteld, zoals Frankrijk
en Spanje. Op de vierde plaats staat Oranje en Holland sluit de rij. Zoet heeft duide-
lijk in deze volgorde ingegrepen. Het drietal links heeft hij gehandhaafd, maar dan
laat hij de grote landen volgen terwijl rechts de kleinere staatjes zijn neergezet. waar-
tussen als tweede het Huis van Oranje. Na Keulen sluiten Holland en Zeeland de rij.
Met deze indeling lijkt hij zowel te wijzen op de verbondenheid van de koningshui-
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50 Collèn is Keulen, Cölln, Colonia Agrippina. Het wapenschild van Keulen bevat de drie kronen en elf her-
melijnstaartjes (Vondel WB III, p. 712).
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zen, als op het belang van het betreffende land voor vrede en welvaart. Niet voor niets
zijn daartoe in die ‘zware’ linkerrij Denemarken en Polen opgenomen. Het is voor
de oranjegezinde Zoet vanzelfsprekend dat hij het voornamelijk staatsgezinde Hol-
land en Zeeland achteraf heeft geplaatst, zelfs na het rooms-katholieke Keulen! 

Voor deze persoonlijke politieke propaganda heeft hij in zoverre dat bij een der-
gelijke gelegenheid mogelijk was, ook zijn nieuwe taalopvattingen gevolgd. Afge-
zien van de barokke beelden die bij dit soort gelegenheden in zwang waren, heeft
Zoet elk vreemd woord vermeden en ruimschoots gebruik gemaakt van leestekens,
waaronder het koppelteken vooral zijn voorkeur had.51

5.3.2 Op ‘’t Afbeeldzel van Karolus de Eerste’

In de Wintersche Avonden, Zoets verhalenbundel uit 1649, bevindt zich een zesre-
gelig onderschrift bij een portret van Karel I.52 Zoet laat hem daarin de volgende
klacht uiten:

Mijn Distel wierd geknot, mijn Roos verdronk in bloed.
Mijn fiere Harp ontsnaard, toen Staat-zucht in ’t gemoed
Der Onderdanen drong en ’t Britze recht deê bukken. 
Mijn Zoon kreeg, door de Bijl, het Kroon-recht in de hand.
Nu zoekt hij over al; doch vind geen Engel-land:
Maar wel een Duivelsrijk, vermast met schellemstukken. 

Karel Stuart beklaagt zich over de weggevallen steun van Schotland, zijn eigen En-
geland, en ook die van Ierland, hier aangeduid door hun ‘badges’, schilden met een
heraldisch symbool, respectievelijk met distel, roos en harp.53 Zoet legt hem in de
mond dat de rechteloosheid die hij ondervindt, voortgekomen is uit de ‘staatzucht’
van onderdanen. Men heeft toen ongetwijfeld begrepen dat Cromwell en Fairfax
daar ook onder te rekenen waren en iedereen zal door de vele pamfletten op de
hoogte geweest zijn van de ‘rechtsgang’. Karel had namelijk de beschuldiging van
moord en landverraad tegen hem, gedaan door het Hof van Justitie, naast zich neer
gelegd, hij erkende dit Hof namelijk niet als een wettig lichaam.54 De overleden Ka-
rel ziet dat zijn zoon, die toch overeenkomstig het erfrecht op de Engelse troon kan
plaatsnemen, moet zwerven, want ‘Engel-land’ is een duivelsrijk geworden.

In de DW is dit gedichtje ook opgenomen, maar daarin heeft het verbale geweld
in de laatste regels plaats gemaakt voor de neutralere constatering dat Karel II de
troon beklimt van het ‘weenend’ Engeland, nadat hij is ‘beproeft in ramp en onge-
lukken’.55

5.3 Onthoofding van Karel I

51 Een vergelijkbaar gebruik vonden we in Zoets Cornelia Bentivoglia. Zie voor Zoets taalgebruik hoofdstuk 10.4
52 Wintersche Avonden 1649, p. 484.
53 Neubecker 1977, resp. p. 133, 211 en passim.
54 De Nederlandse vertaling van de aanklacht en de reactie van Karel zijn te lezen in Knuttel nr. 6277, ook in
Van Aitzema 1657 VI, p. 934 e.v. 
55 DW, p. 52.
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5.3.3 Carolus de Tweede by de Gratie Gods Kooning 
van Groot-Britanie, Vranckryk en Yr-land

In de DW is onder het voorafgaande gedicht een zesregelig vers afgedrukt dat vrij-
wel naadloos aansluit op het genoemde versje uit de Wintersche Avonden, getiteld ‘Op
’t Afbeeldzel van Karolus de Tweede, Koning van Groot-Brittannien, etc’.56 De uit-
gever heeft de tekst ongetwijfeld overgenomen van de plano waarop Karel II gesto-
ken in een harnas krijgshaftig is afgebeeld.57 Het portret wordt geflankeerd door twee
vervaarlijke draken die een wapenschild vasthouden. Aan weerszijden van de kroon
boven Karels hoofd is de psalmist aangehaald, Justus Sicut Palma Florebit, De recht-
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56 DW, p. 52.
57 In bezit geweest van antiquariaat Notebaert, ca 1995. Zie Bijlage 1B, nr. 34.
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vaardige zal groeien als een palmboom (Ps.92.13). Het vers van Zoet bevindt zich on-
der het wapenschild. Ook hier heeft Zoet Karel in een toekomstperspectief geplaatst.
Hij laat deze Carolus de Tweede by de Gratie Gods Kooning van Groot-Britanie,
Vranckryk en Yr-land, etc58 met de volgende wraaklustige woorden uitvaren

Het Grimmende on-gediert Heeft myn Heer-Vaaders-bloed,
Uit Strafforts-harzen-pan en Bisschop-Willems-hoed,59

Tot Hóón der Fiere-loir, al lachende, in-gezoopen.
Ver-wonder u dan niet dat ick myn Dagge ont-bloot,
En ’t Helde-spoor ver-kies De Krygs-Vorstin gaet groot,
En gloeyt, en loeyt, van Wraak, om ’t Hail-loos-Huys te sloopen.60

Met een mogelijk aan Jacob Cats ontleende voorstelling van het drinken van bloed
uit de schedel van een slachtoffer heeft Zoet zijn afschuw van deze onthoofding op
een barokke manier vorm gegeven.61 Door deze evocatie is het niet meer dan van-
zelfsprekend dat een koning zijn dolk ontbloot om de moordenaars te lijf te gaan.

Deze fraaie plano is uitgegeven door Hugo Allard, wiens naam wij vaker zullen
tegenkomen. De gehele gravure is door J. van Meurs vervaardigd naar een voor-
beeld van Antony van Dyck. Aangezien deze in 1641 overleed, kon hij niet verant-
woordelijk gesteld worden voor het portret dat onmiskenbaar de gelaatstrekken
van Karel II vertoont. De omlijsting kan Meurs wel aan Van Dyck ontleend heb-
ben.62

5.3.4 Het Tooneel der Engelsze Eêlenden

Een derde gedicht, Het Tooneel der Engelsze Eêlenden, is eveneens afgedrukt in de
DW,63 maar maakte oorspronkelijk deel uit van een grote rijmprent, waarvan
slechts een enkel exemplaar in de bekende verzamelingen voorkomt.64 Hoewel
Muller deze prent ingedeeld heeft bij politieke grafiek uit 1652, maakte hij ook mel-
ding van de afwijkende datering ervan in de Atlas van Stolk:1649.65 Dat de uitgever,
Hugo Allard, deze grote gravure met een vers van ‘Jan Soet’ in drie kolommen kort
na de dood van Karel I op de markt gebracht heeft, is echter zeer waarschijnlijk ge-
zien de afbeeldingen en Zoets begeleidend vers.66

5.3 Onthoofding van Karel I

58 Deze opdracht bevindt zich letterlijk op de plano, maar is door Ten Hoorn maar zeer ten dele overgenomen. 
59 Straford en Laud zijn beide onthoofd.
60 Volgens de tekst op de plano, waarvan ik destijds een kopie gekregen heb.
61 Uitvoeriger hierover bij de hieronder te bespreken moord op Isaac Doreslaer.
62 Waller 1974, p. 222.
63 DW, p. 301-302. Zie Bijlage 1B, nr. 35.
64 Muller 1970, nr. 2045, AvS 2157; ook in de University van Virginia. Dit exemplaar bevat naast een anoniem
Nederlands gedicht van Zoet (!) een Frans gedicht met dezelfde inhoud. 
65 In de British Library bevindt zich een exemplaar uit 1652 zonder de Franse tekst. Het is waarschijnlijk een
tweede druk met een enigszins gewijzigde voorstelling (Muller 1970, nr. 2045 b). 
66 Hoewel de noodzaak tot het opnemen van deze prent in Grosheide’s dissertatie over Cromwell (1951) niet
groot was, wegens het ontbreken van Cromwell op de gravure, had een beschrijving van de symboliek van deze
prent toch niet mogen ontbreken met het oog op latere karikaturale afbeeldingen.
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Op de achtergrond van de gravure zijn onder een grote boog Whitehall en de
executie van Karel I te zien. Uit de donkere hemel schieten lichtstralen, die met de
woorden ‘Gramschap God’, ‘Wee wee’ en ‘Wraak wraak’ van een betekenis wor-
den voorzien. Boven de donkere wolken wordt een visoen van een veldslag ge-
toond. Op de voorgrond staat de geharnaste Prins van Wales (de latere Karel II)
met in de rechterhand een zwaard, waarop ‘Kroon-recht’ gegraveerd is. Een Ier
met naast zich een liggende harp knoopt hem de kniestukken aan, terwijl een ge-
knielde Schot hem een pistool aanreikt met daarop ‘Getergde Wraak’. Achter de
Schot brult een zevenkoppige draak die ’t ‘Schuim van ’t Lagerhuis’ verbeeldt. On-
der zijn klauwen zijn de koppen van Strafford en Karel I , kroon en scepter en het
verscheurde privilege van het ‘Hooger-Huys’ te zien.

Zoets gedicht volgt grotendeels de op de prent gesuggereerde gebeurtenissen en
verklaart deze als volgt: de ‘gruuwelikke Draak’ kwam uit de afgrond om zich in
Londen met vlees te voeden. Nadat hij Straffords ‘Wijze hooft’ van de romp ge-
scheurd had, Bisschop Willems bloed amper had vergoten, schoot hij op Karel af en
‘beet hem in de strot’. God zag dit met grote gramschap aan en liet het bliksemen.
Toen

De lugt begon te scheuren,
En baarde, ô wonderwerk! een drommel yz’re liên.67

De tweede Kaarel, hoorde al deeze donderslaagen,
Terwijl hy, aan den Disch, by Vrouw Marie, zat.
d’Oranje-Rooz wierd bleek: de Vorst ontweek de vlaagen,
En greep het Kroon-regt aan, en kooz ’et Helde padt.68

Schot en Ier schieten op hem af om hem te wapenen. Hij schittert in zijn nieuwe
wapenrusting, waardoor het monster, ‘van het bloed der Martelaren, dronkken’, als
een dolle leeuw gaat brullen. De prins, die de deugden van de vader bezit, zal zich
verlaten op de stem: ‘Dat Godt den Koningh hoed’. Tot slot steekt Zoet de royalis-
ten een hart onder de riem door zijn fantasievolle verwachting:

Hoe zal de Dolle Theems, van spijt, en gramschap, rookken,
Als Karels blankke Dolk, de Draak het hart af stoot.
Hoe wil ’et, in de Zaal te Withal, nog eens spookken,
Als Stuards oud-gezag, door ’t Kroon-Regt, zig vergroot.69

Ongetwijfeld verbeeldt de draak het Parlement, dat enige jaren ervoor trouwe en
kundige steunpilaren van Karel heeft laten terechtstellen. Geyl vermeldt, dat tij-
dens Karels onthoofding ‘de Prins van Wales aan het pretlievende Haagse hof was
om met zijn briljante nichten van de Palts-Bohemen en met de mooie zusters van
zijn zwager van Oranje zijn politieke bekommernissen te vergeten. Hij werd nu
wreed opgeschrikt’.70 Zijn heldhaftig voorkomen op de gravure en Zoets evocatie
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67 Een beeld dat hij heeft kunnen kennen uit P.C. Hoofts werken (WNT III, 3421).
68 DW, p. 302.
69 DW, p. 302.
70 Geyl 1963, p. 43.
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staan zeker haaks op de toenmalige werkelijkheid, want voordat de Ieren Karel
steun konden verlenen, werden zij door Cromwell op een wrede wijze onderwor-
pen, terwijl de onderhandelingen met de Schotten allerminst vlot verliepen, hoewel
zij hem het koningschap aanboden. 

Op grond van deze gegevens zal de prent hooguit enkele maanden na de terecht-
stelling gedrukt zijn. Opmerkelijk hierbij is, dat Zoet voor zover bekend na jaren
weer poëtische bijdragen heeft geleverd aan politieke grafiek. Het chiliastische taal-
gebruik dat hij verschillende malen hanteerde in deze periode, heeft Zoet, of de uit-
gever Hugo Allaerdt, zeker niet van toepassing geacht op dit soort werk. De aard
van dergelijke prenten vraagt om een veel plastischer stijl. Aan deze vraag heeft
Zoet met zijn gedicht vol barokke beelden zeker kunnen voldoen. Of hij vanwege
het geld, of vanwege zijn loyaliteit met het koningshuis in het algemeen, of de Stu-
ards in het bijzonder, weer de weg van politiek hekeldichter heeft ingeslagen, is niet
duidelijk. Vreemd is die sympathie echter niet, want zijn liefde voor het aan het En-
gelse koningshuis geparenteerde huis van Oranje had zich al eerder gemanifesteerd.

5.4 Gerard Bicker wordt slotvoogd

Ook gebeurtenissen van geringer gewicht konden rekenen op Zoets aandacht. De
aanstelling op 24 maart 1649 van Gerard Bicker als de nieuwe drost van Muiden, is
hem dan ook niet ontgaan, zowel wat betreft de feestelijke intocht,71 als de achter-
liggende politieke bedoelingen. Na het overlijden van P.C. Hooft in 1647 was het
ambt van Drost te Muiden twee jaar onbegeven geweest door een conflict tussen de
Ridderschap en de Staten van Holland.72 Aanvankelijk had Amsterdam burge-
meester Albert Coenraets Burgh kandidaat gesteld, maar deze overleed in 1647 in
Rusland. Daarna werd Gerard Bicker naar voren geschoven, door Elias gekwalifi-
ceerd als ‘een door overmatige vetzucht ontzenuwde, onbekwame losbol’. Zijn
door Van der Helst geschilderde portret illustreert deze uitspraak enigszins, maar
de typering kan ook door het portret zelf opgeroepen zijn.73 Als tegenkandidaat
stelde de befaamde diplomaat Adriaen Pauw zijn zoon Reynier Pauw voor, die
echter volgens Elias in Amsterdam nooit helemaal vertrouwd werd.74 Toen de
tweespalt was bijgelegd, bleek de keuze voor stadhouder Willem II niet moeilijk,
want door te kiezen voor Pauws zoon zou hij Bicker en de Amsterdamse vroed-
schap van zich vervreemden. Deze stad had hij nodig ter verwezenlijking van zijn
buitenlandse politiek. Toch leverde zijn keuze voor Gerard Bicker hem weinig po-
litiek voordeel op, want Andries Bicker, de machtige burgemeester en vader van
Gerard,was niet geporteerd van Willems Fransgezinde politiek.

5.4 Gerard Bicker wordt slotvoogd

71 Beschreven o.m. door Koot 1977, p. 46.
72 Uitvoeriger bij Elias 1923, p. 125-126.
73 Aanwezig in het Rijksmuseum te Amsterdam (inventarisnr. SA.A.147).
74 Elias 1923, p. 125.
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Tot de dichters die Gerards benoeming geprezen hebben behoort ook Jan Zoet,75

van wie onderstaand versje in de DW te lezen is:

Ter intreede van den Heer
G E E R A A R D B I K K ER 
Heer van Engelenburg, Drost van Muiden,
Baljuw van Gooiland, enz.
Op het inhulden van zijn
DROST- EN BALJUSCHAP

Ry voort op het gezag van Amstels Burgerzaaten:
Het hooge Muiderslot lagt u van verre al toe.
Al ’t Gooi is op de been, en roept als uitgelaaten,
Zijt welkoom Heer, en Voogd van onze Doorneroê.76

Dit gedicht, dat vrij lijkt van politieke toespelingen, zal geschreven zijn naar aanlei-
ding van Bickers feestelijke intrede op 5 mei 1649. Koot sneert daarbij, dat er zes
wagens met allegorische voorstellingen voor hem opgetuigd waren, wat te veel eer
is voor deze kleine, 220 pond wegende vreetzak.77 Of Zoet en zijn collega’s toen
ook achter de façade van hun lovende woorden een dergelijk negatief beeld van Ge-
rard hadden, vermeldt de historie niet. 

Het blijft evenwel goed mogelijk, dat Zoet liever geen denigrerende woorden en
spot gebruikte maar dit vers vooral als blijk van waardering bedoeld heeft voor de
handelwijze van Willem II.

5.5 De moord op Izaak Doreslaer

‘Den negenden May quam in den Hage Dr. Doreslaus, met brieven van de nieuwe
Republijcke in Engelant, om hier te resideren’, vermeldt Van Aitzema als inleiding
op een uitvoerig verslag van een gruwelijke moordaanslag op een Nederlander in
Engelse dienst.78 De conrector van de Latijnse School in Leiden, Izaak Doreslaer
(of Dorislaus), zoon van een gereformeerd predikant uit Enkhuizen, werd in 1628
op aanbeveling van Vossius benoemd aan de universiteit in Cambridge als profes-
sor ‘Historiarum’.79 Een belangrijke functie heeft hij vervuld als raadsman van de
republikeinse partij en door voor belastend materiaal te zorgen in het proces tegen
Karel I. Een ‘rechtsgrond’ voor de veroordeling van de koning vond hij in de klas-
sieke oudheid, bij de beslissing van de Romeinse Senaat over het afzetten van tiran-
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75 Andere lofichten zijn bijvoorbeeld van G. Brandt, ‘Op ’t huldigen van G.Bikker’ (Klioos Kraam 1656 I, p.
191), en R. Anslo, ‘Muiden uit den Rouw’ (Bloemkrans 1659, p. 291). 
76 DW, p. 224.
77 Koot 1977, p. 46. Hij is afgebeeld op de omslag van Zandvliet 2006.
78 Van Aitzema 1657-1671 VI, p. 809-810.
79 Rademaker 1967, p. 142. 
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nen. Hij moet bij het proces zelf eveneens een voorname rol gespeeld hebben. Op
een tekening is namelijk I. Doreslaer te zien tussen andere leden van de Raad, ‘den
schurk ..., die het regtsgeding tegen den koning had bestierd’.80

Als gezant van het Parlement arriveerde hij op 9 mei in Den Haag, waar hij in de
bekende herberg ‘de Swaen’, gelegen aan de plaats vlak bij het Binnenhof, zijn in-
trek nam. Van Aitzema bericht dat een kennis hem aldaar kwam bezoeken om Do-
reslaer te waarschuwen, omdat men hem als een der beulen van de Engelse koning
zag. Het wemelde in Den Haag toen van royalisten – zelfs de Prins van Wales be-
vond er zich –, toch waande Doreslaer zich er veilig door zijn ‘goede ghewapende
Suyte van knechts’ en zijn vertrouwen op de goede rechtspraak in Holland. Het
mocht echter niet baten, want de volgende dag werd hij, terwijl hij met een gezel-
schap aan tafel zat in het ‘voor Salet’, overvallen door een groep gewapende man-
nen. Deze hadden het op Doreslaer gemunt, doodden eerst per vergissing de ver-
keerde disgenoot, maar vielen toen op Doreslaer aan, die met fors geweld geslagen
en gestoken werd tot de dood er op volgde. De daders wisten snel te ontkomen.

5.5 De moord op Izaak Doreslaer

80 De Navorscher II, p.123.
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Niet alleen in Nederland maar ook in Engeland was de verontwaardiging groot
over deze gruwelijke gebeurtenis. Het Hof van Holland zette weliswaar de rechts-
vervolging in gang, maar in Engelse ogen te traag en te laat. Door klokluiding liet
men weten 1000 Carolusguldens beloning uit te loven voor wie de daders zou aan-
brengen, maar voor zover bekend bleef dat vruchteloos. Het Engels Parlement
heeft zich over deze gang van zaken beklaagd bij de Nederlandse gezant aldaar, Jo-
achimi. Deze had reeds schriftelijk van zijn afschuw over deze moord blijk gege-
ven, hetgeen hem echter door de Staten-Generaal kwalijk genomen werd, omdat hij
hiermee het Republikeins bewind had erkend. 

5.5.1 Gedichten van Zoet over deze moordaanslag

De gruwelijke aanslag heeft in de Nederlanden voor nog al wat commentaar ge-
zorgd, zowel in proza als in poëzie.81 Omdat men uit de informatiestroom meende
te kunnen opmaken, dat Doreslaer een der beulen van Karel I is geweest, veroor-
deelde zeker niet iedereen de aanslag. Vanzelfsprekend Jan Zoet evenmin; zijn
standpunt inzake de recente gebeurtenissen in Engeland was reeds bekend. In drie
interessante gedichten beschrijft hij met gebruikmaking van een keur aan barokke
beelden zijn visie op de ondergang van Doreslaer. Zij zijn integraal in de DW op-
genomen en van twee zijn de oorspronkelijke planodrukken bewaard. Over de
volgorde van verschijnen valt slechts op te merken dat één van de drie, gezien de
opmaak, waarschijnlijk kort na de aanslag zal zijn vervaardigd en voor een grijp-
stuiver te koop aangeboden werd. 

5.5.1.1 Woedende Wraak van Isack Doreslaer
Het bedoelde planodrukje is de Woedende Wraak van Isack Doreslaer; Op den elf-
den May, des Iaers. 1649 binnen Schraven-haghen, Verschenen.82 Op drie verschil-
lende manieren is dit gedicht uitgegeven. Het exemplaar uit de Thysiuscollectie83

bestaat slechts uit één vel met een omkaderde tekst van twee kolommen, terwijl de
exemplaren uit de collectie Muller rijmprenten zijn. Hetzelfde gedicht is daar ge-
plaatst onder een gravure van de moordaanslag, zonder adres en het tweede, mis-
schien iets later vervaardigd, met het adres van de ons al bekende uitgever, Hugo
Allard.84

Zoals gesuggereerd is het planodrukje waarschijnlijk nummer een van dit drietal.
Verschillende zetfouten typeren deze uitgave als haastwerk. Hierbij dient de echter
niet te beantwoorden vraag zich aan, of Zoet zelf dit planootje heeft vervaardigd.
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81 Hoewel Keblusek vermeldt dat er naar aanleiding van deze kwestie talloze pamfletten verschenen (Keblusek
1997, p. 279), worden er in de bekende pamflettencatalogi slechts enkele vermeld. 
82 Op de plano Muller 1970, nr.1976 b, staat een contemporaine rectificatie in handschrift: 11 mei is 12 mei ge-
worden. Zie Bijlage 1B, nr. 36a-c.
83 Thysius-UBL 5411.
84 Muller 1970, nr. 1976.
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Als biljettendrukker85 moet hij de kaderranden en verschillende lettertypes voor
klein drukwerk wel in huis gehad hebben. In een volgende drukgang wordt er een
gravure aan toegevoegd, terwijl het zetsel gelijk blijft. Kort daarop zal Allard de-
zelfde rijmprent laten verschijnen met zijn impressum.

De tekst is door Zoet ondertekend met ‘Elck sijn tijdt’, een spreuk, waarvan de
betekenis in het gedicht is terug te vinden. Het gedicht vertoont het woeden van de
gepersonifieerde wraak in het algemeen en de ‘wreeck-geest’ van Karel I in het bij-
zonder. Het woeden van de ‘Wraak’ is niet te stuiten, wat met voorbeelden uit de
geschiedenis wordt verduidelijkt. Ook Doreslaer kon aan de ‘wreeck-geest’, die
met vurige ogen bij donker de eetzaal binnenkomt’ niet ontkomen, noch zijn ‘acht-
baerheyt’, noch het ‘dis-recht’ (waarschijnlijk hetzelfde als het ‘gastrecht’86), noch
het ‘Blanck-pistool’, kon hem bescherming bieden:

Sy drongh door ysser en door Stael;
En riep van houwen en door steecken:
Dus quaemse raesende in de saal,
Om Dorislaer de neck te breecken. 
Hy weeck een weynig aen een sy,
Maer ’t Vluchten was alreê verlooren:
De wraeck vloog toe, en quamen by;
Des droop het bloedt stracks van sijn ooren.
De Beenekas [schedel], soo vol van raedt,
Wierd, als een ais-dop, door geslagen.
Hy seeg, en sey: noch goedt nog quaedt:
Maer liet de Lijk-rouw aen s’ maghden.87

Een duidelijke vermaning volgt tot slot: ‘O! Wie met ymandts droefheyt spot //
Die komtse leet al willens wencken’. Of Dorislaer in Engeland met de gevangen ge-
zette Karel I de spot gedreven heeft, vermeldt de historie niet, maar wie zoiets doet,
zal daarvan volgens Zoet in ieder geval leed ondervinden. Hij bleek overigens goed
geïnformeerd te zijn over de gebeurtenis in Den Haag. 

5.5.1.2 Droom of Tyding uit den Hel
Het tweede gedicht is het beste en boeiendste van de drie. Het is de Droom of Ty-
ding uit den Hel, Verklarende de Verheerlikking van Izak Dorislaar. De twee mij
bekende plano’s komen wat betreft de inhoud geheel overeen op enige spellingva-
rianten na. De tekst ervan is integraal opgenomen in de Nederduitse en Latynse
Keurdigten88 en met enkele inhoudelijke varianten afgedrukt in de DW onder de ti-
tel ‘Reis na de Hel’.89 De inhoud is als volgt:

5.5 De moord op Izaak Doreslaer

85 Zie hoofdstuk 4, p. 231.
86 Recht op bescherming van de gast door de gastheer (WNT IV, 327-328). 
87 Woedende wraak. Ook in DW, p. 46. 
88 Keurdigten 1710, p. 406-408.
89 DW, p. 47-49. Zie Bijlage 1B, nr. 37a, 37b.
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De ik-persoon droomt over zijn bezoek aan de hel, die gelegen is boven Lap-
land.90 Tot zijn schrik bemerkt hij er een grote drukte, een gekrakeel over gods-
dienstverschillen. Lucifer, de opperduivel houdt er calvinistische opvattingen op na
over de predestinatie en de vrije wil en verdedigt deze hardnekkig tegen de armini-
aansgezinde Beëlzebub. Hun twistgesprek wordt nog heviger als een roomsgezin-
de zich in de strijd gaat mengen met opvattingen over de transsubstantiatieleer.
Dan verschijnt de Bruinist, die Lucifer ervan beticht het land te hebben bedorven.
De hellevorst verlaat zijn troon en denkt in de ‘Noorderhoek’91 verkoeling te kun-
nen vinden, maar ook daar springen de vonken door het blazen hem in de ogen,
waardoor hij ‘steke-blind’wordt. Hij komt nu in de macht van de Bruinisten:

Het booze rot begon de Vuurschaar voort te spannen.
Gans dood! wat gingt ’er hol? het minste woord was: bannen,
En Kroon en Troon verbeurd. Neen, zeid een ander Haen,
Hy koomt , daer meê, niet vry. Hy heeft zen Rijk verraên,
En duizend geesten, in ellenden, weg gedreven,
Des moet hy, tot een zoen, zijn stijve kop hier geven.92

Het Laag-end en het Hoog-end in de hel zijn het niet eens over de veroordeling,
hoewel het Laag-end zijn zin had doorgedreven. Om uit deze patstelling te komen,
vraagt ‘Radamart’, de opperrechter, aan zijn vriend ‘Vermomd Bedrog’ om raad.
Deze was op de hoogte geraakt van de gang van zaken bij de dood van de koning.
En hij is daarom van mening, dat

De Bloed-hond, die dat groot
En Eerloos oordeel, dorst, voor Karels ooren, uitten,
Moet ook hier eischer zijn, om hem de neus te snuiten.93

Deze man, die door eigenwaan bedrogen is, en als hoofdgezant naar Den Haag ge-
zonden werd, moeten wij hier hebben. Er worden tien man uitgezonden om hem
van ‘’t lompe vleesch t’ontkleên’, want zo’n doctor is nodig in de hel en in Londen
heeft men geen Enkhuizer meer nodig. De verteller Zoet, die dit in de hel allemaal
aanhoort, vreest Lucifer straks met het hoofd op het blok te zien liggen. Dan opent
zich de poort en Doreslaer komt binnen. Hij wordt met vreugde begroet en aan het
hoofd van de tafel geplaatst:

Mit zet men hem in een Zeetel
Van Judas been gewrocht. Rondom, met heete Neetel,
En doornen, geborduurt. ’t Verhemel was de huit
Van Arans hailoos vlees. Men trok zijn Tabbaerd uit,
En stak ’em in ’et hemd daer Jazon in moest smooren.
Men hing twee slangen in zijn toegekleefde ooren,

5 1649-1651: van Kornelia Bentivogli tot de ‘Post-Hoorn’

90 Over de onherbergzame, onbekende streken boven Lapland, waar gezien allerlei fantasieverhalen de ingang
tot de hel gesitueerd kan worden, worden we geïnformeerd door Spies 1994 in haar uitgave van de reizen van Oli-
vier Brunel in de zestiende eeuw.
91 Hier kan Schotland bedoeld zijn.
92 Droom of Tijding uit den Hel (Knuttel 6443). 
93 Om hem er in te luizen.
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Om dat hy naer geen Recht noch Reden hooren zou.
Dus voegde hy sich t’Zeet [zetel] en swoer de Nikkers trouw.

Op dat ogenblik wordt de verteller zwetend wakker, gaat naar buiten om bij te ko-
men en verneemt daar dat Isaak Dorislaer vermoord is. Hij komt tot de conclusie,
dat

Wie, door Vermomt bedrog of openbaer geweld,
Het Koninklikke bloed, tot Vorsten hóón, doet stroomen,
Die moet, daer voor, tot Loon, weêr van de Duyvel dromen.94

Met de veelzeggende spreuk ‘Elk zen beurt’, ondertekent de verteller Zoet zijn he-
keldicht. 

In dit werk is er een opvallende parallellie tussen de door Zoet gefantaseerde
twistende duivels en de recente gebeurtenissen in Engeland. De opperduivel Luci-
fer, die volgens de mening van de ‘Bruyniste-geest’ zijn onderdanen blijkbaar
slecht heeft behandeld en zijn Rijk verraden, moet het hoofd buigen voor het
‘Laag-end’. Hiermee zal zeker het Lagerhuis bedoeld zijn. Merkwaardig is evenwel
dat Lucifer als ‘Geus’ ofwel calvinist voorgesteld wordt. Karel I was dat stellig niet,
ook al noemden vier Haagse predikanten hem in een condoleantieschrijven aan de
Prins van Wales, ‘den eenigen Coninck der Gereformeerde Belijdenisse’. 

De vorm waarin dit hekeldicht is gegoten staat niet op zichzelf. Een duidelijk
voorbeeld is niet gevonden, maar diverse elementen, en met name de inleiding als
droom, figureren wel in diverse pamfletten en boeken. De reis naar of door de hel,
geen onbekend thema, komt bijvoorbeeld voor onder de geuzenliederen. Eén ervan
is getiteld: ‘’t Vry gheleyt na der Hellen’,95 een gedroomd verhaal, waarin de vertel-
ler Lucifer buiten de poorten der hel de mensen naar binnen ziet roepen en in de za-
len binnen voornamelijk eertijds beruchte Spanjaarden tegenkomt. 

Een dergelijk lied heeft Zoet kunnen inspireren tot zijn Droom. Dichterbij in de
tijd staat de Nederlandse vertaling van Quevedo’s Sueños (Dromen), die van 1641
af enige malen herdrukt zijn.96 Daarin bevinden zich enkele varianten van de ge-
droomde hellereis. Voor zover bekend, kan de theologische discussie als een geheel
eigen bijdrage van Zoet beschouwd worden. Deze kan zeker in verband gebracht
worden met de religieuze tegenstellingen in Engeland en is tevens vermengd met
reminiscenties aan de Nederlanse situatie. 

Interessant is een geval van ontlening uit een andere literaire sfeer. Het betreft een
speciaal voor de in de hel ontboden Doreslaer geconstrueerde stoel, die geplaatst is
aan het hoofdeinde van de tafel. Deze in het citaat kort omschreven zetel symboli-
seert het karakter van de daden van de Enkhuizer. Een dergelijke zetel heeft Zoet
zeker ontleend aan de beschrijving en een prent ervan in Cats’ Selfs-stryt.97 Hoewel

5.5 De moord op Izaak Doreslaer

94 Mogelijk een variant van ‘Van de bok dromen’ (boontje komt om z’n loontje). 
95 Ik werd hierop geattendeerd door Dr. C. van Bree. Zie Kuiper 1924 II, p. 305-307.
96 Zo is veel werk van de populaire Spaanse auteur F. de Quevedo doorspekt met dromen (Buisman 1960, p.
321 e.v.). 
97 Cats 1620, p. 64.
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de symboliek der zetels niet identiek is – Cats’ stoel bestaat uit het geraamte van een
overspelige minnaar – moet het uiterlijk de zeventiende-eeuwse lezer bekend zijn
voorgekomen; de erboven hangende huid zal het beeld gecompleteerd hebben! 

5.5.1.3 ‘Amstels-Klok-Mirakel’
Het derde gedicht, dat Zoet aan deze affaire heeft gewijd, is het Amstels-Klok-Mi-
rakel. Door Izaak Dorislaar. Gezant, en eerste Martelaar der Onbekende Konin-
klikke Republijk van Engeland.98 Ongetwijfeld is dit gedichtje ook in pamfletvorm
verspreid, maar geen enkel exemplaar heeft voor zover bekend de twintigste eeuw
gehaald. De aanleiding tot deze aardige pseudo-roomse wonderverering was een
bijzonder voorval in Amsterdam, dat zelfs Wagenaar waard vond om te vermel-
den.99 Zoals eerder gezegd werd een beloning uitgeloofd voor wie de moordenaars
van Dorislaer kon aanwijzen. Deze aankondiging werd enkele dagen later op 18
mei ook in Amsterdam gedaan onder het luiden van de klok. Tijdens het trekken
viel echter de klepel uit de klok, een uitzonderlijk voorval, dat Zoet inspireerde tot
het genoemde gedichtje. Daarin laat hij de lezers weten, dat het geloof in de oude
wonderen is getaand, ‘Men laakt de roomsche kap. Men doemt de Vrouw van
Hal’.100 Alleen de zuivere waarheid is onder de mensen nog in trek. Dan vindt er
iets plaats, dat de ‘ont-tongde klok heel net beschrijft’. De Wraak heeft namelijk in
Den Haag de ziel genomen van de Engelse gezant Doreslaer, opdat hij snel in het
martelaarsboek kon komen. Het Hollandse Hof wilde echter recht spreken en
zond daartoe een open brief aan alle steden. Maar,

De Kleepel, die de Klok zoo dikwils had doen spreeken,
Wanneer de Berke-rijs [roede], voor ’t Raad-huis, wanke zou,
Vloog uit de wye mond, als of ze, door dat teeken,
De Wijze Majestraat, tot zwijgen, raden wou.
Dus kreeg ‘et blinde volk dan ziende en open oogen:
Want yder gaf zen stem op Karels zyde, en sprak:
Die doolende Ikarus was al te hoog gevloogen;
Des hem getergde Wraak de Nek aan stukken brak.101

Wagenaars commentaar luidt: ‘(het voorval met de klepel) ’t welk door den Am-
sterdamschen Digter Jan Zoet, die zeer Koningsgezind was, in zeker rym, aange-
merkt werdt, als beduidende, dat men de moorders ongemoeid behoorde te laaten.
Doch de verstandigsten in Holland dagten ’er, ten deezen tyde, anders over.’102 Met
dit vers, waarin Zoet de nuchtere Amsterdammers wil doen geloven in een eigen-
tijds wonder, beëindigt hij zijn bemoeienissen met de Doreslaer-affaire.

Zoals aangestipt hebben andere dichters zich eveneens met de moordzaak bezig-
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98 DW, p. 51-52.
99 Wagenaar 1760 I, p. 547-548.
100 Bedevaartsoord in Belgisch Brabant.
101 DW, p. 52
102 Wagenaar 1760 I, p. 548.
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gehouden. In hoeverre zij op de hoogte waren van de ware toedracht in Engeland is
van minder belang, velen kozen partij en stapelden in hun felle gedichten alle be-
schikbare invectieven op elkaar om de zondaar te brandmerken. In een van de ge-
matigder pamfletten zou Doreslaer volgens de vragensteller in Engeland ‘vader’ ge-
noemd worden, maar hijzelf antwoordde vanuit zijn graftombe:

Niet wel: noemt my eer Beul, noemt Engelands Verrader,
Vermoorder van den King, verjager van de Wet,
Verleyder van het volck.103

De pamflettist, waarschijnlijk H. Bruno, laat hem vele schanddaden bekennen. In
het tweede deel van dit pamflet, Uyterste Wensch Aen de Bloedigen Fiscael Isaack
Dorislaar, wordt Dorislaer ternauwernood in de hel toegelaten, hij is te erg voor de
verzamelde duivels. Zijn vlees moet aan de ergste galg verrotten.

Samenvattend en vergelijkenderwijs mag gezegd worden, dat Zoets gedichten op
de gruwelijke moord ver uitsteken boven veel ander rijmwerk. Zij hebben een eigen
toon en zijn niet zonder humor geschreven. Ten aanzien van de stijl dient tevens
opgemerkt te worden, dat de ‘chiliastische soberheid’, die in een aantal van zijn ge-
dichten uit deze periode woord- en beeldkeus beïnvloed heeft, door Zoet ditmaal
ingeruild is voor een barokkere schrijfwijze. De aard van de tekst, het onderwerp
en de verkoopbaarheid van zijn gedichten zullen zeker aan die ommezwaai hebben
bijgedragen.

5.6 De Wintersche Avonden

In de winter van 1649 kon de uitgever Gerrit van Goedesberg aankondigen, dat
men nu de ledige avonden kon vullen met ‘verscheide vreemdigheden, wonderlikke
geschiedenissen, en zeldzame deugden en on-deugden’, die ‘leerzaam en vermaak-
elik worden verhaald’ in een nieuw verschenen boek. Het betreft een ‘gemoderni-
seerde’ versie van de bekende Wintersche Avonden of Nederlandsche Vertellingen,
samengesteld en geschreven door de in 1640 overleden medicus Jacobus Viverius.
Jan Zoet blijkt het te hebben aangedurfd deze forse bundel verhalen en anekdoten,
waarvan de eerste druk al in 1615 in Amsterdam te verkrijgen was, te ‘verbeteren en
te vermeerderen’.104 Omdat het gezien de herdrukken een populair werk geweest
moet zijn,105 zal Goedesberg met een aangepaste, gelijknamige versie ervan zeker
een verbetering van zijn debiet hebben vermoed ondanks de wat cynische opmer-
king van Viverius over de opbrengsten.106 Het lijkt geen al te ongelukkige beslis-
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103 Knuttel 6441: Epitaphium ofte Graf-Schrift, van Doctor Isaack Dorislaar. Onder het tweede gedicht, ‘Uy-
terste wensch Aen den Bloedigen Fiscael Isaack Dorislaar’, staat de spreuk ‘Daar slaat gheluck toe’, zinspreuk van
H. Bruno (Van Doorninck 1970, 115). Ten slotte volgt nog: I.V.V. (Vondel? Niet in de WB).
104 Wintersche Avonden. Zie Bijlage 1B, nr. 38a-b. 
105 Buisman 1960, p. 409. 
106 Zie hierna p. 279.
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sing, want in 1665 kon Goedesberg er nog een uitgave van bezorgen. Als drukker
wordt vermeld de al zolang in Zoets omgeving werkzame Tymen Houthaak. De
onderhavige bundel is derhalve tot stand gekomen binnen deze groep van beken-
den, mogelijk vrienden. 

De uit Gent afkomstige Jacobus van de Vivere was in Amsterdam geen onbeken-
de. Hij bracht na zijn medische studie in Leiden te hebben voltooid en in het huwe-
lijk te zijn getreden met ‘jufvrouw Adriani’, zijn leven grotendeels in Amsterdam
door als apotheker.107 De meeste van zijn boeken werden aldaar ook uitgegeven.
Uit zijn theologische werk blijkt al zijn drang tot stichten, uit zijn Handboeck,
Ofte Cort begrijp der Caerten, leren wij Viverius kennen als een gedreven leraar. In
de opdracht van dit boek, laat hij de lezer weten met welke intenties hij dit soort
werk vervaardigt:

Het is een schande, dat men het huis daer men in woonet niet en kennet: de wereld is den
mensche tot eenighe wooninghe ghegeheven, om dezelve met wyze ooghen aen te zien,
ende den hooghen eighenaer daervoor te loven. By deze nuttigheid is vermaeck; want hier
worden overal lustighe vertellinghen onder gheminghelt, en de soete poesie vloeyet hier en
daer als beeckskens in de dalen, om den leser te ververschen ende verquicken. 

Hij vat dan tot slot de functies samen, die zijn verhalen of anekdoten dienen te be-
zitten: ‘Nutheid, vermaeck, cortheid loopen hier als ghesusters te samen’.108 De-
zelfde intenties zijn ook duidelijk waar te nemen in zijn Wintersche Avonde, hoe-
wel er in de opdracht voor dit werk slechts zijdelings aan gerefereerd wordt. 

Deze bundel en ook andere verzamelingen van anekdoten en wetenswaardighe-
den hebben tot ver in de twintigste eeuw weinig belangstelling weten te trekken. Zij
golden slechts als schatkamers van rariteiten.109 Een dergelijke onbekendheid
rechtvaardigt daarom een wat uitvoeriger bespreking.

5.6.1 De Wintersche Avonden van Viverius

De eerste druk van de Wintersche Avonden dateert, zoals gezegd, uit 1615 en is uit-
gegeven door Dirck Pietersz Pers.110 Jacobus Viverius heeft zich voor dit werk
voorzien van een Latijnse schuilnaam ‘Philologus Philiatros a Ganda’, gebruikelijk
onder humanistische geleerden in die periode. Pas in de 1649-editie zal zijn eigen
naam op het titelblad te lezen zijn. Na een een tweede druk in 1617, eveneens door
Pers bezorgd, verschijnen er pas weer in 1636 herdrukken, één bij Stam in Amster-
dam en één bij Van Waesberghe in Rotterdam. Deze uitgaven zijn echter uitge-
breid met een uit het Frans vertaald werkje: Gheluck ende Ongeluck des Houwe-
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107 NNBW II, 1500-1501. Uitvoeriger, maar met een minder betrouwbare literatuurlijst is Blommaert 1861, p.
163-176.
108 Blommaert 1861, p. 170.
109 Slechts Te Winkel wijdt een aantal bladzijden aan dit genre (Te Winkel 1973 V- II, p. 319-331). Een inhaal-
slag werd gemaakt door Brouwers 1991, p. 82-90.
110 Zie Buisman 1960, p. 409-410, nr. 2348. Blommaert vermeldt een editie uit 1610. Deze is mij onbekend.
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lijcks.111 Omdat de editie van 1649 deze toevoeging eveneens bevat, is het waar-
schijnlijk dat Zoet de 1636-editie voor zich heeft gehad om te bewerken. Een be-
spreking van de 1636-uitgave, hoewel die grotendeels overeenkomt met de 1649-
editie, is vooral belangrijk om beter het eigen karakter van de door Zoet
uitgevoerde ‘modernisering’ te kunnen traceren. Opgemerkt dient te worden, dat
alle teksten, die straks genoemd of besproken worden, zowel in de 1636-editie als
in die van 1649 voorkomen, tenzij anders wordt aangegeven. Aan de door Zoet
aangebrachte wijzigingen zal vervolgens apart aandacht geschonken worden.

De opdracht wordt voorafgegaan door een boekmetafoor, waarin Viverius zich
als boek tot de lezer wendt.112 In dit aardige gedichtje prijst het boek zichzelf als
‘zoet en goed’ en zet zich met deze waardering af tegen het jaargetijde, waarin het
geschreven werd: duistere en lange winterse avonden. Daarna wordt het door de le-
zers gedurende die avonden opnieuw ‘doorploegd’. Met een andere topos vervolgt
het boek: zijn ‘Vader’ zocht met zijn creatie geen roem, maar wilde alleen wijsheid
en iets aangenaams met elkaar vermengen. 

In de opdracht ‘Aan de goedgunstige lezers’ laat hij nogmaals weten, als medicus
slechts in de winterse avonden tijd voor deze arbeid te hebben gehad. De stenen
voor zijn bouwwerk, het boek, vond hij niet alleen in een Franse bron, de Gedenk-
waardige Geschiedenissen,113 maar ook bij ‘onse Meeter’.114 Daarnaast heeft hij
‘veel andere schrijvers de beste vederen uit de wieken getrokken’. Dan komt de in-
deling van de bundel: zeven boeken, elk voorzien van een eigen titel. De lezer
wordt nu door Viverius gewaarschuwd, dat zijn stijl is gevoegd naar de aard van de
stof. Daar is volgens hem zowel droefheid als blijdschap in te vinden, maar wie de
boert niet zint, moet maar elders stof zoeken om te lezen. Al deze ‘brabbelingen en
tijdverdrijven’ zijn niet alleen tot vermaak, maar ook voor de eer van de ‘onsterffe-
licken God’ geschreven, die voortdurend geprezen dient te worden. In deze bundel
wordt niemand bespot, de deugden worden hartelijk ontvangen, de zonden met
een oorvijg begroet. De wonden worden alleen maar ontbloot, om ze met behulp
van daartoe uitgezochte verhalen te verzachten of te genezen.Viverius hoopt daar-
mee de slaap uit de ogen van de lezers te houden.

Een bonte schare van populaire en wetenschappelijke schrijvers, vergezeld van
vele medici, bij wie Viverius zijn verhalen en anekdoten gevonden heeft, is in de
marges van de 1636-editie te vinden. Temidden van de ruim 175 vermelde verwij-
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111 De STCN vermeldt enkele drukken. De vroegste stamt uit 1601: Van het gheluck ende ongheluck des hou-
welcks. Dit is een vertaling van een oorspronkelijk Frans werk van Jean de Marconville. 
112 Zie uitvoerig over de diverse verschijningsvormen van de boektopiek of -metaforiek: ‘Das Buch als Sym-
bol’ in: Curtius 1969, p. 306-352.
113 De bedoelde Franse bron is Trèsor d’histoires admirables et mémorables de nostre temps, in 1605 bezorgd
door de bekende predikant uit Genève, Simon Goulart, in 1614 in het Nederlands vertaald door Lamotius onder
de titel Schat-Camer der wonderbare ende gedencvveerdige historien onses tijts. (Buisman 1960, p. 130-131).
114 Zonder twijfel wordt hier naar Emanuel van Meeteren verwezen, de schrijver van het populaire geschiede-
niswerk over de Tachtigjarige Oorlog, dat in de loop der tijd onder verschillende titels te koop was. In 1623 ver-
scheen het onder de titel Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen.
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zingen bevindt zich een kleine groep bekende zestiende-eeuwse artsen als Beni-
vieni, Cardanus, Forstius, Lemnius en Paré. Zij zijn vanzelfsprekend bij de medicus
Viverius in trek geweest, verschillende wetenswaardigheden en anekdoten zijn dan
ook uit hun werk afkomstig. Ook Emanuel van Meeteren (onse Meeter), leverde
hem er een aantal van.

Temidden van de grote diversiteit van verhalen in de Wintersche Avonden is er
merkwaardig genoeg één, toch blijkbaar zeer gewild soort verhaal dat maar schaars
vertegenwoordigd is. Het is het monsterverhaal, dat in groten getale te vinden was
in het werk van een van zijn voorgangers, Het wonderlijcke Schadt-Boeck der His-
torien, geschreven door P. Boaistuau.115 Hoewel Viverius’ keuze menselijke aber-
raties niet geschuwd heeft, blijkt zijn voorkeur uitgegaan te zijn naar verhalen met
een vrij grote werkelijkheidswaarde; aan af en toe voorkomende onwaarschijnlijk-
heden wordt door hem expliciet getwijfeld. Het is waarschijnlijk daarom, dat deze
Boaistuau niet in zijn bronnenlijst voorkomt. Waarschijnlijk heeft Viverius zijn
verhalen met zorgvuldigheid gekozen, ook de structuur van het werk blijkt wel-
overwogen te zijn. Een dergelijke handelwijze blijkt uit het inleidend commentaar
bij de afdelingen in de Wintersche Avonden. 

Hij laat het eerste boek beginnen met een hele stoet mensen met allerlei soorten
afwijkingen en vreemde eigenschappen, waarna mensen met merkwaardige li-
chaamsdelen tevoorschijn treden. Hij kondigt dit wetenschappelijk aan door te
zeggen: ‘Dat is eene gemeene wet, dat het geheele voor het deel gaat, nu dan, van 
’t geheel gesproken hebbende, sal ick tot de deelen comen, ende om alles (soo vele
ons in dese verscheydenheyt mogelic is) geschicktelic te doen, van den hoofde be-
ginnen’.116 In het tweede boek krijgen allerlei ziekten, zij het kort, de aandacht,
voorafgegaan door een van Hippocrates overgenomen denkbeeld, dat de mens niet
meer over zijn ziekte hoeft te weten dan het strikt noodzakelijke. Uitvoeriger is hij
echter in het derde boek, waar de kwetsbaarheid van de ziel ter sprake komt. Naast
enkele bekende lichamelijke aandoeningen, die de ziel ontstellen, zoals melancholie
en razernij, worden de bewegingen van het gemoed geëtaleerd. Bovenaan staat de
‘vreeze Gods’, waaruit de wijsheid geboren wordt, daarentegen is een kwaad gewe-
ten de pijnbank der ziel. Met een uitweiding over ‘Verscheide vruchten des Ge-
moeds’, waarin de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst, Laurens Koster,
enkele prijzende woorden ontvangt, wordt dit boek besloten. Het vierde boek
voorziet het al dan niet deugdzame leven van de mens van steeds religieuzer com-
mentaar. Zijn visie op de mens wordt duidelijk in de inleiding op het hoofdstuk
over ‘Reynigheydt en Houwelyck’.117 Van zijn geboorte af is de mens onrein,
slechts in God is de ware reinheid te vinden, hem moeten wij dus volgen, want dan
kunnen wij misschien groeien in reinheid. In datzelfde boek volgen dan negen
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115 Zie hierover Brouwers 1991, p. 82.
116 Wintersche Avonden 1636, p. 33.
117 Wintersche Avonden 1636, p. 168.

278



hoofdstukken vol ondeugden. Met een overvloed aan voorbeelden wordt aange-
toond wat voor soorten kwaad daaruit kunnen voortkomen. Maar in het vijfde
boek komt de lezer te weten op welke manieren God de zondige mens kan waar-
schuwen. Hij bedient zich daarbij niet alleen van kometen, aardbevingen, water-
vloeden en een enkel monster, maar ook straft hij met satan en geslachtsziekten. Vi-
verius schaamt zich als hij twee bladzijden moet wijden aan monsters, die volgens
hem als tekenen van Gods ‘brandende gramschap’ gezien moeten worden. Hij ver-
wijst de nieuwsgierigen naar ‘Paré en zijns gelijk’.118 Daar God echter een vader is
voor zijn weerspannige kinderen, gebruikt hij eerst een milde straf, maar laat een
zwaardere volgen. Deze laatste komen in boek zes aan bod en de bedoelde oorlo-
gen, schaarste en pest worden met vooral eigentijdse voorbeelden geïllustreerd.

Viverius sluit met boek zeven over ‘Wonderlikke Verloszingen, en van den
Dood’ zijn bundel verhalen niet in mineur af. God laat de zondige mensen niet val-
len, maar redt hen uit de meest benarde situaties, zodat zelfs de in kwaadheid ver-
harde mens tot berouw moet kunnen komen. Voorbeelden maken duidelijk, dat
God ons zelfs rijkdom schenkt. De ware verlossing is er pas na de dood, als wij
door de dood tot leven zijn gekomen. Een aantal vorsten zal dat volgens Viverius
gewaarworden! Hij sluit dit boek af met de dood der godzaligen, mensen, die ‘tot
de laatste snak’ alleen Christus als hun zaligmaker erkend hebben.

De Winterse Avonden eindigt met een Besluit. Daarin wordt de lezer een goede
nacht gewenst, maar, zo rondt Viverius zijn bundel af, ‘maer wacht u van sonden;
want nae dat ghy sult gedaen hebben, het sy goet, het sy quaet, daer sal u gheloont
worden in het EYNDE’.119

De volgorde die Viverius in zijn werk heeft aangebracht, loopt dus van het lichame-
lijke, waarbij het medisch aspect overduidelijk aanwezig is, via het leven van de ziel en
de deugden naar de ondeugden en de zonde, waarbij Viverius zich als theoloog laat
horen. Daarna volgen de Goddelijke waarschuwingen en straffen, maar hij eindigt
met te wijzen op Gods barmhartigheid, die de mens uiteindelijk toch nog hoop geeft. 

Naast de functie van dit werkje, godsdienstige en morele lessen te illustreren met
passende verhalen, was er voor Viverius een andere noodzaak dit boek voor de pers
gereed te maken: het verkrijgen van inkomsten. Zoet zal daarover met Viverius
weinig illusies gekoesterd hebben:

Vraagje wat wy voor ons rijmen en lijmen genieten? hoor; zo veel als de Koning van Span-
jen van al zen in-komen, te weten: de kost. Is het geen sop, zo is het drop.120 De goê God
weet welk ons het nutst en noodigst is, derhalven zijn wy, met zijn gaven, te vreden: want
wat zal het de mensch baten of hy de gantze wereld won en, aan zen ziel, schade deê?121
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118 In diens werk, de Chirurgie, bevindt zich een hoofdstuk geheel gewijd aan monsters. Viverius beschrijft de
zeug eruit, die acht voeten en vier oren had en meer afwijkingen. Zie Paré 1655, p. 789.
119 Wintersche Avonden 1636, p. 411.
120 Deze uitdrukking komt niet in het WNT voor, maar zal betekenen: al is het niet genoeg eten, dan is het ten-
minste toch nog een klein beetje. 
121 Wintersche Avonden 1649, p. 462.
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5.6.2 De Wintersche Avonden van Jan Zoet

De uitgave van 1649 is met een gegraveerd titelblad uitgebreid. De voorstelling
daarvan betreft een oude man, die in een groot boek schrijft en gezeten is in een
‘knekelstoel’. Zijn hand wordt gestuurd door Vader Tijd, die achter hem staat. Bei-
den worden verwarmd door een groot haardvuur. Of dit frontispice is gegraveerd
op instigatie van Zoet of van Van Goedesberg valt niet uit maken, maar opvallend is
deze voorstelling wel, daar Zoet nog dit jaar een vergelijkbare stoel heeft beschre-
ven in zijn hekeldicht op de moord op Doreslaer. Uiteraard heeft de zetel hier een
heel andere functie.

Uit het overzicht van de verdeling van de verhalen in de 1649-editie blijkt dat van
de 702 verhalen er ruim honderd nieuw zijn. Een aantal hiervan telt slechts enkele
regels.

Boek Viverius Zoet Totaal 
1 89 20 109
2 79 21 100
3 99 17 116
4 93 10 103
5 94 5 99
6 71 11 82
7 73 20 93

598 104 702

Bij deze vergelijking ben ik er van uitgegaan, dat alle verhalen die niet in de 1636-
uitgave voorkomen en evenmin in vroegere edities, door Zoet als bewerker aan de
nieuwe uitgave zijn toegevoegd. Uiteraard kan slechts een beperkt aantal ervan
aandacht krijgen. Een overzicht van al Zoets nieuwe vertellingen met vermelding
van de eventuele bronnen is in bijlage 5 geplaatst.

Ten opzichte van de 1636-editie is het aantal weggelaten verhalen zeer gering.
Waarschijnlijk achtte Zoet persoonlijke anekdoten, opmerkingen over eigen werk
en een enkel verhaal van Viverius te veel aan diens persoon gebonden en niet meer
van toepassing op zijn eigen tijd. Zo heeft hij een marginale vermelding van Viveri-
us bij het achtste hoofdstuk van het vierde boek dat over moordenaars en parricide,
moord op een familielid, gaat, weggelaten. Daarin liet Viverius de lezers weten, dat
hij door de boosheid der tijden zijn Lusthof in het vuur gegooid had.122 In 1636 rept
de tekst van hoge prijzen in Amsterdam in het begin van de zeventiende eeuw, maar
Zoet haalt in 1649 alleen de crisis te Antwerpen in 1547 aan, wat 1587 moet zijn.

Frequenter dan het weglaten van complete verhalen zijn de door Zoet aangebrachte
bekortingen, in het bijzonder in een aantal historische vertellingen. Terwijl Viveri-
us soms bladzijden wijdt aan zee- en veldslagen, breekt Zoet na enkele regels af, vat
samen of geeft een eigen korte samenvatting. Duidelijk blijkt dit uit de volgende ver-
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122 Misschien is hier Viverius’ Lusthof van de christelicke ziele bedoeld, Leiden 1609. 
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gelijking tussen twee verhalen, waarin de pest in Londen beschreven wordt. Viverius
schrijft:

In het Jaer 1604 en storven maer ontrent 900 personen van de Peste. Ick segge van de Peste,
want anders isser al ontellycke meer gestorven. Dan het Landt is seer vruchtbaer, de soete
Vroukens hebben altijdt wat jongs aen de borst, of in haer lichaem, het is daer al wast ende
vermenighvuldigt, ende vervult de Aerde. Soo dat het Eylandt te cleyn soude worden, in-
dien de menschen niet somtijd en wierden afgemaeyt, om de aencomers plaetse te maken.123

Zoet vervangt deze tekst door de volgende:
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Men heeft, binne [sic] Londen, in ’t jaar 1563 20.000 lijken, door de Pest in ’t graf geholpen,
getel.t124

Hij heeft dus Viverius rigoureuze opvatting over deze demografische ingreep van de
pest niet overgenomen.125 Misschien vond hij een dergelijke visie op Gods handelen
toch wat strijdig met de door Viverius zelf geprezen ‘verlossingen’ in het laatste boek. 

Bij zulke ingrepen verwijst Zoet soms naar een bron als Van Meeteren of Sleida-
nus, waar de geïnteresseerde lezer zich desgewenst verder kan oriënteren. Alle mar-
ginale verwijzingen zijn in de 1649-editie verdwenen, of in sommige gevallen onder
het verhaal geplaatst. In het Latijn gestelde titels en hoofdstukverwijzingen zijn
verwijderd of vervangen, alsmede diverse medische omschrijvingen.

Belangwekkender zijn in dit geval de 104 door Zoet toegevoegde vertellingen.
Voor de meeste boeken heeft hij aanvullende verhalen weten te vinden van wisse-
lende lengte. Een klein aantal is ontleend gezien zijn bronvermeldingen, maar de
meeste stof vond hij in eigen omgeving of werd hem door de eigen tijd aangedra-
gen.126 Een excursie door zijn bijdragen is meer dan de moeite waard. Een keur van
eigentijdse observaties is met kwistige hand door de zeven boeken gestrooid en alle
passen als exempel in de door Viverius uitgezette route van vreemde menselijke na-
turen tot en met de verlossing uit het aardse lijden. 

In het eerste boek compenseert God volgens Viverius de lichamelijke afwijkin-
gen van sommige mensen met opmerkelijke talenten. Zoet voegt daaraan toe de
Utrechtenaar Jakob van Eik te kennen, die weliswaar blind is, maar van een hoge
begaafdheid heeft blijk gegeven in de zangkunst en het bespelen van instrumenten,
waardoor hij ‘voor de Fenix der Nederlanden’ werd gezien.127 Elders zegt hij de
door hem genoemde Caspar Wachtendorp gekend te hebben, die al in de wieg het
gezicht had verloren, hetgeen hem echter niet belet heeft het bekende Geschied-
boek der Hollanderen in Rijm te schrijven.128

In het zevende hoofdstuk, dat merkwaardigheden bij vrouwen behandelt, vertelt
Zoet hoe te Emden een ‘knechtje’ van 12 of 13 jaar met een meisje van negen had
‘geboeleerd’. Door Gods goedertierenheid baarde ze zonder schadelijke gevolgen
op haar negende jaar een kind. Zoet laat hierbij wel de waarschuwende vinger zien,
want dergelijke zeer jonge maagden lopen ‘in de arbeid’ kans hun leven te verlie-
zen, of baren zwakke kinderen en zijn later onervaren in het huishouden.129
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124 Wintersche Avonden 1649, p. 436-437.
125 Niet vermeld in Noordegraaf 1988.
126 Enkele verhaaltjes die gezien Zoets verwijzingen aan een Latijnse bron zijn ontleend, komen voor een deel
in de befaamde anekdotenbundel van Simon Goulart, Schat-Camer der Wonderbare en gedencweerdige Histo-
rien onses tijts, deel I. Delft 1614.
127 Wintersche Avonden 1649, p. 19. Zoet bedoelt hier zonder twijfel de bekende componist en samensteller
van Der Fluyten Lusthof, Jacob van Eyck, musicus te Utrecht, ‘blindt van gesichte’. Genoteerd 25 april, 1631.
GAU: Notariaat No.192, fol.118. Zie ook Van Baaks monografie over deze componist uit 1991 (Stanford, Cal.).
128 Wintersche Avonden 1649, p. 20. Het betreft hier De oude Hollandsche Geschiedenissen ofte Rym-Kronyck.
1645.
129 Wintersche Avonden 1649, p. 36.
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Meer dan Viverius ontleent Zoet merkwaardige verhalen aan de eigen omgeving.
Een geval dat in het eerste boek is opgenomen, mag hier om zijn ‘monstrueuze’
achtergrond niet vergeten worden. Het betreft een tweeling, waarover Zoet in het
hoofdstuk over de ‘Vreemdigheden der Kinderen’ een verhaal heeft ingelast.130 In
de moderne teratologische literatuur wordt zoiets een parasitaire tweeling ge-
noemd, in de zestiende eeuw werd zij bij de monsters ingedeeld. Uit Paré had hij
zo’n voorval kunnen kennen, want in diverse edities van diens Chirurgie figureert
namelijk de houtsnede met een verhaal van een ‘Man, uyt wiens buyck dat noch
eenen anderen Man hinck’,131 gezien in 1530 in Parijs. 

Een vergelijkbare houtsnede met verhaal was ook opgenomen in het eerder aan-
gehaalde Schadt-Boeck van Boaistuau.132 Zoet transponeerde deze traditionele
voorstelling echter niet, maar introduceert een nieuwe tweeling: 

Over weinig jaren liet zich, tot Amsterdam, een Italjaans Jongman zien, uit wiens li-
chaam,dat in alle deelen volkomen was, een ander lichaam, omtrent de navel, over dwars
uit-stak. Dit uit-stekende lichaam was tot aan de navel wel geschapen; maar nederwaarts
had het maar een been, dat, by de zijde der vol–koomste, neêr hing: de Iongman droeg dit
uit-stekende lichaam, als hy ergens ging, of hy een licht pakjen droeg. Het onvolmaakte
schepzel gaf, als de volmaakte zich in dronken drinken of andre overdaad verliep, een brul-
lend geluit, vermengt met stijve tand-knarszingen. Doch anders was het gants stil en spra-
keloos. Het genoot geen voedsel dan door ’t ander lighaam, waarvan het ook gestreelt, ge-
kamt en gelief-koost wierd, en alzo wel te vreeden was. Zy waren, toen ik ’er, nevens andre,
zag, heel staats, in een grauw Lakens-kleed, met zilvere Kanten geboord, gekleed.133

De omschrijving sluit goed aan bij de vroeg zeventiende-eeuwse gravures van de in
1617 in Genua geboren gebroeders Colloreda, die in de jaren veertig door geheel Eu-
ropa hebben gereisd.134 Volgens eigen zeggen heeft Zoet deze parasitaire tweeling zelf
gezien. Hij zal deze observatie hebben toegevoegd, omdat dit de zuivere waarheid
was en men in het midden van de zeventiende eeuw mogelijk is gaan twijfelen aan
het waarheidsgehalte van bepaalde verhalen uit de werken van Paré en Boaistuau. 

Intrigerend zijn verder de korte vertellingen over gebeurtenissen in eigen familie.
Aan het tweede boek over vreemde ziektes voegt hij over een neef van hem het vol-
gende toe: deze man van ongeveer 43 jaar zat op zondagavond een half uur stil met
een stuk worst in zijn mond toen hij de geest gaf. Deze onverwachte en droevige
gebeurtenis verhinderde Zoet blijkbaar niet het resterende vlees zelf te verorbe-
ren.135 In het hoofdstuk over ‘zommige zorgelikke Wonden’ verhaalt Zoet over de
dood van zijn vader. Deze had tijdens het inzouten van vlees een klein beentje in
zijn pink gestoten, waardoor hij grote pijnen kwam te lijden en tien dagen later aan
de gevolgen van deze kwetsuur stierf.136
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130 Wintersche Avonden 1649, p. 46-47.
131 Paré 1655, p. 784.
132 Brouwers 1991, p. 82.
133 Wintersche Avonden 1649, p. 46-47.
134 Enkele afbeeldingen zijn van hen bekend. Een ervan is te vinden in de catalogus van Sliggers 1993, p. 52.
135 Wintersche Avonden 1649, p. 70.
136 Wintersche Avonden 1649, p. 102.
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Niet alleen Viverius maakte met een zekere regelmaat melding van eigen werk,
ook Zoet doet dat in toenemende mate en neemt zelfs een enkele maal fragmenten
eruit op. In het laatste hoofdstuk van het tweede boek, ‘Van zommige vreemde
bedryven der Artzen’, wijst Zoet naar zijn toneelstuk over de wonderlijke huwe-
lijksgebeurtenissen van Alphonsus d’Esté, nu toegepast op de onlangs gesloten vre-
de tussen Nederland en Spanje.137 Uiteraard wijst hij hiermee impliciet op zijn aan
het begin van dat jaar voltooide stuk Kornelia Bentivoglia. 

In het derde boek, waarin de ‘Gaven en gebreeken des Gemoeds’ aan de orde ko-
men, bespreekt Viverius enkele door razernij bezeten mensen, die plotseling
vreemde talen spreken of Latijnse verzen produceert. Zoet voegt er zijn bezoek aan
een Utrechts dolhuis aan toe. Een zekere jonge man, Hans Jansz van Rijswijk, was
daar opgesloten. Hij deed niets anders dan verzen spreken en schrijven. Naar aan-
leiding van een van zijn gedichten, dat de moeite waard wordt geacht op te nemen,
merkt Zoet op, dat men aan de boom de vruchten kent, want ‘zo worden, aan de
Rijmen, de Goddelikke bewegingen, in de Rijmer ook gemerkt.’138

Uit vele voorbeelden blijkt, dat het gemoed de vreemdste afwijkingen kent, maar
het kan door heldhaftigheid en durf danig verbeterd, ‘vercierd’ worden, zoals vol-
gens Viverius Kenau Simons Hasselaar met haar daden heeft bewezen. Een bijzon-
der soort heldhaftigheid weet Zoet te melden: een vrouw, vermomd in manskleren,
die als matroos naar Indië probeert te varen. Tijdens de vaart wordt zij ‘ontdekt’,
springt in zee, wordt aan boord gehaald en de verdere reis ‘gants eer en zeedbaarlik’
behandeld. Zij moet volgens Zoet verschillende brieven van hem in de Oost ont-
vangen hebben. Een aantal vrouwen, dat in die tijd als man door het leven wilde
gaan, is getraceerd, maar onder de bekenden is Zoets pennevriendin niet terug te
vinden. De drijfveer van vele van deze vrouwelijke travestieten was doorgaans een
grotere vrijheid te vinden in de mannenwereld door te vluchten uit hun vaak erbar-
melijke levensomstandigheden. Over dit soort vrouwen werd toen verschillend ge-
dacht, de meningen liepen uiteen van uiterst suspect tot zeer heldhaftig.139 Zoet lijkt
ogenschijnlijk zonder oordeel: ‘Of dit nu een prijszelik of een lakelikke [te veroor-
delen] zaak zy, dat oordeel beveel ik aan naukeuriger verstanden’,140 maar even ver-
der laat hij in een gedicht zijn standpunt duidelijk weten, 

Een Vrouw, zeer kloek in al ’er daden,
Is prijslik; doch voor al wanneer
Heur doen, verzelt, met wijze raden,
Ten dienst staat van ’er God en Heer:
Maar mistze dit in heur bedrijven
Zo is ’t, met al de rest, oock mis.141
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137 Wintersche Avonden 1649, p. 119. 
138 Wintersche Avonden 1649, p. 157-158.
139 Dekker en Van de Pol 1989, hoofdstuk 4.
140 Wintersche Avonden 1649, p. 175.
141 Wintersche Avonden 1649, p. 176.
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Dat eigentijdse gebeurtenissen Zoet voortdurend van verhalen voorzagen, is ook
uit het vierde boek op te maken. In het eerste hoofdstuk, ‘Van Liefde en Trouw’,
heeft hij het alom bekende verhaal over de wrede stier ingelast. Die schokkende ge-
beurtenis in 1647 was al snel op verschillende prenten te bewonderen. Jongens met
vliegers brachten in die tijd in Zaandam een stier tot grote woede. Een boer wilde
het beest kalmeren, maar de stier viel hem aan. Toen hij er half bedolven onder lag,
kwam zijn hoogzwangere vrouw hem met een bootshaak te hulp. De stier koelde
toen met een paar forse trappen zijn woede op haar, waardoor zij met opengereten
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buik de lucht in werd geschopt. Daarbij werd haar kind naar buiten geslingerd. De
ouders moesten het beiden met de dood bekopen, maar het kind overleefde dit
noodlottig ongeluk.142 Voor predikanten was deze gebeurtenis een duidelijk teken
van Gods toorn over het zondige mensdom, terwijl Zoet met dit voorval juist de
nadruk legt op liefde en hulpvaardigheid. 

In de Wintersche Avonden worden ruim honderd bladzijden gevuld met verha-
len over deugden en zonden. In die hoofdstukken waarin vooral de zondige mens
in het middelpunt staat, steekt Zoet vaak een waarschuwende vinger op. Wanneer
‘Verkrachten, Schoffieren en Ontschaken’ wordt aangekondigd, kan Zoet met een
treffend voorbeeld uit eigen werk naadloos op Viverius’ verhaal over wellustige
Italianen aansluiten. In zijn Maagden-Baak had hij in de ‘Ont-schaking op de Am-
stel’ het slechte karakter van de snode Milanees breed uitgemeten.143 Omdat het ge-
hele verhaal in het bundeltje was opgenomen kon Zoet hier volstaan met enkele al-
gemeenheden over dit voorval. 

Na een lange stoet van zonden komt Gods gramschap aan bod. Verschillende ge-
vallen weet Zoet te vermelden waarin deze duidelijk merkbaar was. Met een
straffend onweer komt hij dicht bij huis: 

Men heeft onlangs buiten Amsterdam, omtrent de St Antonis-Poort, twee huizen gezien
die van de donder gants beschadigt waren. Op die zelve tijd wierd’ er een Huisman, om-
trent drie uren gaans bewesten Amsterdam, terwyl hy in een praam stond en baggerde, met
een steen, uit Gods slinger, dood gesmeten.144

Als de mensen weerspannig blijven, moet God zwaardere middelen gebruiken om
gehoorzaamheid af te dwingen, zoals oorlogen, honger en ziekten. In de eerste
hoofdstukken van het zesde boek wordt uit verhalen over opstanden in Frankrijk
en de Boerenoorlog in Duitsland Gods gramschap zichtbaar. Als de Tachtigjarige
Oorlog echter aan bod komt, is het zondig karakter van de mens naar de achter-
grond verbannen, want in de strijd tegen de verfoeide Spanjaarden neemt nu de
dapperheid de overhand. Vooral na de Vrede van Munster is de trots op vele over-
winningen vanzelfsprekend. Voordat deze aan bod komen, valt er in het eerste
hoofdstuk van het zesde boek, dat getiteld is ‘Van heevige Oproeren’, van Zoet een
opmerkelijke waarschuwing te lezen. Na zijn verhaal over politieke onlusten in het
zestiende-eeuwse Engeland had Viverius zijn vermoeden uitgesproken, dat in En-
geland gruwelijke verwoestingen van de drie koninkrijken te verwachten zijn.
Zoet meent hier aan toe te moeten voegen: ‘Het vuur dat in Vrankrijk smeult zal
meê met geen water uit-geblust worden’.145 Hiermee lijkt hij zijn sombere ver-
wachtingen over de contemporaine buitenlandpolitiek van Frankrijk te willen be-
nadrukken.146
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142 Zie Stiers wreedheid, p. 214.
143 Hoofdstuk 3, p. 177-178.
144 Wintersche Avonden 1649, p. 328.
145 Wintersche Avonden 1649, p. 396.
146 Kikkert 1977, p. 64 e.v.
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De reeks toevoegingen betreffende de Nederlandse vrijheidsoorlog bestaat gro-
tendeels uit kort besproken heldendaden en een enkele tekst van beroemde over-
winningen, zoals de door Zoet herhaaldelijk bezongen Slag bij Duins uit 1639. In
plaats echter van deze zege nogmaals met eigen werk te vieren, vond Zoet (of Van
Goedesberg) hier een gedicht op de ondergang van de Spaanse vloot van de ‘boerti-
ge’ Jan van der Veen op zijn plaats.147

Een ander groot dichtwerk in de Wintersche Avonden is de reeds eerder bespro-
ken ‘Zegen-Krans’, hier door Zoet zelf ‘Zege-Kroon’ genoemd. Het betreft een ge-
wijzigde versie van Zoets grote lofzang op de verovering van Sas van Gent in 1644
door Frederik Hendrik, gedrukt onder een prent van Chrispijn de Passe.148 Hij
leidt zijn eigen variant als volgt in:

De belegeringen, onder het gezag van zen Hoogheid Fredrik van Naszou, uit-gevoert, heb
ik in een Oranje Zeege-kroon gevlochten; ben je belust om te weten ofze om dat Helde-
hoofd wel gevoegd zijn, zo moetje niet alleen je oogen, maar met een je ooren oope doen.149

Opmerkelijk is het dat deze populaire toonzetting voor het merendeel der varian-
ten in het opgenomen gedicht heeft gezorgd. Andere varianten betreffen aanpassin-
gen in de historische situatie, waarvan de toevoeging van de verovering van Hulst
de belangrijkste is. Dat Zoet zijn ‘Zeege-Kroon’ voor de Wintersche Avonden her-
schreven heeft, blijkt eveneens uit het feit, dat de strofen die expliciet naar de prent
verwezen, nu zijn weggelaten. Ondanks de vele veranderingen blijft de inhoud van
Zoets vroegere tekst grotendeels ongewijzigd en zijn waardering voor Frederiks
heldendaden overeind.

De grootste wijziging die Zoet in Viverius’ Wintersche Avonden heeft aangebracht,
behelst het laatste deel van het zesde boek, dat de droevigheden ‘Van de smettelikke
Pest’ beschrijft. In de editie van 1636 wordt tot slot ervan een samenvatting gegeven
‘Van de Amsterdamse pest’, maar Zoet heeft het blijkbaar zinvol geacht, daar een af-
zonderlijk hoofdstuk, het elfde, aan te wijden: ‘Van de leste Hollandze Pest’. Na te
hebben aangetoond hoe de pest in diverse steden de bevolking heeft gedecimeerd,
adviseert hij , hoe men de ‘Gave Gods’ kan ontwijken. Sommige geleerden hadden
volgens hem gemerkt, dat door het pestvuur de harten van de mensen ‘verkoud en
verstorven’ raakten. Zoet vindt, dat die toestand al bij veel mensen aanwezig was, voor-
dat de pest hen bereikt had. Daarom adviseert hij: ‘laat ons dan in liefde tot elk-an-
der branden, opdat we van deze brand niet verbrand worden’. Waarschijnlijk zal Vi-
verius een dergelijke spiritualistische oplossing niet op het oog gehad hebben.

In het laatste boek wordt Gods Barmhartigheid breed uitgemeten door zijn
wonderbaarlijke reddingen te verhalen alsmede Zijn partijdige keuze inzake de
strijd tegen Spanje. Maar ook het alledaagse leven kent zijn wonderbaarlijke red-
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147 Wintersche Avonden 1649, p. 405-406. Het gedicht van Van der Veen is Opt Mistigh Weder in Duyns,
(pamflet Thysius 4251), ook afgedrukt in diens Zinnebeelden, ofte Adams appel (1642), p. 515-516. Voor Zoets
bemoeienis met Duins zie hoofdstuk 2, p. 115-123 
148 Hoofdstuk 4, p. 199-201.
149 Wintersche Avonden 1649, p. 418.
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dingen en Zoet weet daar enige staaltjes van mee te delen. Een kind viel bij de Nieu-
we Deventer Houtmarkt in Amsterdam bij een duikertje in het water, dreef onder
een aantal huizen door, maar werd toch ‘levendig en onbeschadigt’ opgehaald.150

Viverius had al gewaarschuwd tegen het gevaar van de onbeschermde Amsterdam-
se ‘burrig-wallen’, al te vaak worden er drenkelingen opgehaald!

Een groot aandeel van Zoet vinden we in het laatste deel van de Wintersche
Avonden. Daarin zijn vele vaak korte verhalen en soms alleen vermeldingen bijeen-
geplaatst over de natuurlijke, onnatuurlijke en ten slotte godzalige dood van diver-
se ‘gekwalificeerden’. Veelal is het overlijden te begrijpen als een verlossing door
God, maar daarvan is pas waarlijk sprake als de gestorvene ‘door de dood, in het le-
ven, is gekomen’.151 Met deze overtuiging heeft Zoet de onthalzing van Karel I met
onderkoelde verontwaardiging besproken en het eerder aangehaalde gedichtje op
diens portret eraan toegevoegd. Het overlijden van Frederik Hendrik kreeg ook
een plaats, echter niet vergezeld van zijn eigen Keer van ’t kreple Lijk-dicht, maar
van Anslo’s passender Lykkacht over Zyn Hoogheydt.152

In dit laatste deel krijgt de Wintersche Avonden meer en meer het karakter van
een anthologie; de afgestorven geleerden komen aan bod en een bestaande lijk- of
lofzang is aan hun in memoriam toegevoegd. De lijst van door Viverius uitverkoren
doden, Erasmus, Luther en enkele beroemde medici, wordt door Zoet uitgebreid
met Hugo de Groot, P.C. Hooft, Van Baerle en Vossius. Deze toevoeging zegt
evenwel niets over Zoets literaire voorkeur, zijn keuze is namelijk weinig oor-
spronkelijk: dit viertal staat ook elders hoog op de waardenschaal: De Groot en
Vossius als belangrijkste geleerden, Hooft en Van Baerle als de hoogst aangeschre-
ven Nederlandse respectievelijk Neolatijnse dichter. De keuze voor Van Baerle is
daarbij opmerkelijk, gezien Zoets godsdienstige kritiek op hem.153 Onder de over-
ledenen signaleert Zoet ook een geleerde vrouw, maar hij voegt er snel aan toe, dat
hij blij is dat het zijn vrouw niet is, ‘die ik zelf nog al te nodig van doen heb’. Het is
Tesselschade Roemers, wier faam Zoet door een gedicht van Catharina Questiers
laat bezingen, in wie ‘de Geesten van d’overleefde Teszelschaê schijnen te leven’.154

Het laatste hoofdstuk behelst de natuurlijke dood der godzaligen. Deze hebben,
zo wil Viverius, Jezus tot de laatste ‘snak’ als hun Zaligmaker erkend, hun zonden
beweend en gebeden om de ‘om-niet geschonken zonde-vergeving’. Voor Calvijn
en Beza werd door Viverius plaats ingeruimd en Zoet voegt daar de om zijn deugd
en geleerdheid hoog geprezen Amsterdamse predikant Roelof Pietersz, ook Ru-
dolphus Petri geheten, aan toe. Hoewel hij aanvankelijk door Plancius, wel de offi-
cier van de kerkelijke justitie genoemd,155 beschuldigd was van onrechtzinnigheid,
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150 Wintersche Avonden 1649, p. 457.
151 Wintersche Avonden 1649, p. 478.
152 Wintersche Avonden 1649, p. 492. Eerder als plano verschenen: Thysius 5091.
153 Zie hoofdstuk 4, p. 217.
154 Wintersche Avonden 1649, p. 506-507.
155 Evenhuis 1965-1968 I, p. 160.
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bleek hij duidelijk thuis te horen in het kamp der contraremonstranten. Hij moet
een geleerd en deugdzaam man geweest zijn, maar mogelijk was Zoet vooral onder
de indruk van zijn welsprekendheid.156 Ondanks de kritiek die Zoet had op het re-
guliere geloofsleven, moet hij vrede hebben gehad met Viverius’ keuze: ook Calvijn
blijft aanwezig!

Het Besluit van de Wintersche Avonden is vrijwel ongewijzigd gebleven. Zoet
hoopt met Viverius, dat de lezer ongestoord droomt en zich wacht voor zonden,
immers, al naar hij gedaan heeft, zal hij beloond worden in het einde. Het aan de
bundel toegevoegde traktaatje over Gheluck en Ongheluck des Houwelijkx, dat
hoofdzakelijk bestaat uit verhalen uit de klassieke oudheid over veelal twijfelachti-
ge verbintenissen tussen man en vrouw is ook door Zoets stilistisch vernieuwd.
Omdat hij echter geen inhoudelijke wijzigingen heeft aangebracht, laat ik een be-
spreking ervan achterwege.

5.6.3 De gedichten in de Wintersche Avonden

Viverius heeft in zijn 1636-editie 136 gedichten opgenomen en 28 spreuken en
grafschriften. In de uitgave van 1649 bevinden zich 122 gedichten en 31 disticha,
eveneens meestal spreuken of grafschriften. Veel van Viverius ‘poëtische bijdragen
hebben in Zoets ogen geen genade kunnen vinden en zijn vervangen, weggelaten
of ‘gemoderniseerd’. Bij een nieuwe tekst vinden we uiteraard nieuwe gedichten
en in sommige gevallen is, zoals gezegd, zelfs werk van tijdgenoten ter illustratie
opgenomen, zoals dat van Jan van der Veen en Reyer Anslo. De wijze waarop
Zoet gedichten van Viverius vernieuwt, moge blijken uit de volgende vergelijking,
waar een gedicht van Viverius over geslachtsziekten door Zoet onder handen is
genomen:

Viverius Zoet

Siet Venus kinders my eens aene, Ik was, wel eer, zo schoon van wezen
Ick was so lustigh als ghy zijt; Als ’t eelste roosje dat ’er groeit.
Nu lust mij qualijck voort te gaene. Mijn fiere tret wierd noit volprezen:
Al mijne schoonheyt ben ick quijt: Maar och! hoe ben ik nu besnoeit?
Den neuse is my af gherottet, Het merg druipt uit men dorre beenen,
Mijn hooft is vol van buylen hert Mijn neus is, uit zen plaats, verrot. 
Het eene seer op ’t ander bottet. Ik lil en tril: mijn zang is weenen,
En doet mij lijden smert op smert. En al mijn euvel ieders spot.
Het vleysch my vallet van de beenen: Ik moet aan ’t quijlen en aan ’t braken,
Noch moet ick na het sweet-landt heet. En stooven ’t lichaam dat ‘et sweet.
Men sal u oock een plaets verleenen, Men zal voor u het leger maken,
Wordt ghy niet wijser door mijn leet. Word ghy niet wijzer door mijn leet.157
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156 Wintersche Avonden 1649, p. 511. Ds. Petri is vooral bekend gebleven om zijn bundel geestelijke medita-
tiën, Enghe Poorte, Ofte Wegh der Saligheydt uit 1624.
157 Wintersche Avonden 1636, p. 296, ed. 1649, p. 389. Niet in de DW. 
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Hoewel de venerische patiënt in beide versies vrijwel dezelfde bekende uiterlijke
kenmerken vertoont,158 verschillen bij de beschrijving ervan plastiek en syntaxis
duidelijk. Beeldender dan bij Viverius is Zoets taalgebruik: ‘het eelste roosje’, ik lil
en tril, quijlen en braken’. 

De syntaxis is ook wat soepeler dan in de 1636-versie, waar bijvoorbeeld de ach-
tergeplaatste adjectieven de zinnen plechtiger maken, zoals ‘van buylen hert’. Deze
en andere kenmerken van de rederijkerstaal heeft Zoet rigoureus verwijderd. Zijn
taalkundige aanpassingen zal het eigentijdse lezerspubliek veel meer hebben aange-
sproken.159 Een achttal gedichten is in de DW opgenomen,160 maar welke motieven
de uitgever heeft gehad voor zijn keuze, is niet te achterhalen.161 Eén voorbeeld
moge zijn voorkeur illustreren. Het is afkomstig uit het vierde boek, dat niet alleen
de deugdzame, maar vooral de zondige mens stevig in het daglicht zet. In het
hoofdstuk ‘Van qua Begeerten’ schuift Zoet de woekeraar naar voren, van wie hij
niet weet of hij deze onder de gierigaards of dieven zal stellen. Zoet laat Amsterdam
over dit soort mensen het volgende zeggen:

Ik heb twee Flooren in mijn armen162

Zo lang, en dor, gelijk een staak:
Al raazt de honger in,’er darmen,
Zy agten ’t vasten, voor vermaak.
Hun schat-kist zy geduurig vullen:
Zy eeten anders niet dan goudt.
Aan Joukes disch, zy lekker smullen: 
Heur aigen beurs, schaft brood en zout.
De leertjes van bedurve klappen163

Aischt d’eene Gast, van Iacob weêr.
Hj weet zen broek, en schoen te lappen.
Noch heet hy, door den bank, men Heer.
Maar d’andre, gaat hem verr’ te booven;
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158 Beide wijzen op de beproefde zweetkuur, maar Zoet weet er nog de even vruchteloze kwikzalfbehandeling
aan toe te voegen. Deze aanpak zorgde voor kwijlen en braken. 
159 Op een vergelijkbare wijze bewerkte hij Van Manders taal, zie hoofdstuk 4, p. 195-196.
160 Onder de volgende titels die niet in de Wintersche Avonden vermeld zijn, heeft men ze opgenomen. Deze
gedichten komen ook in Viverius’ 1636-uitgave voor en zijn door Zoet voor de Wintersche Avonden ‘gemoderni-
seerd’. In de DW is de spelling wederom aangepast, zie hierover hoofdstuk 10, p. 635-636.
Raad voor de Mild DW p. 291, in 1636 p. 42-43 in 1649 p. 64, variant.
Op een zwijmende Boer DW p. 291, in 1636 p. 80 in 1649 p. 114, variant.
Onbedagtzaame Zorgloozhaid DW p. 292, in 1636 p. 179 in 1649 p. 247, variant.
Op een geldgierige Kanonik DW p. 292, in 1636 p. 193 in 1649 p. 263, variant.
Op Floris Tin, En zijn broeder DW p. 293, in 1636 p. 194 in 1649 p. 265, ander gedicht.
Op een Hoonig-slikkende Boer DW p. 293, niet in 1636 in 1649, p. 477, variant.
Op d’Onbarmhartighaid DW p. 294, in 1636 p. 196-197 in 1649 p. 269, grotendeels door proza

vervangen.
d’Opregte Kuishaids Proef DW p. 294, in 1636 p. 229 in 1649 p. 308, variant.
Op een gety-leezende Monnik DW p. 295, in 1636 p. 271-272 in 1649 p. 359, variant.
161 Hoofdstuk 10, p. 634.
162 Weinig beschaafd persoon (WNT dl. III, 4573).
163 Misschien bedoelt Zoet de Lazarusklep of -klap (WNT VII, 3414).
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Dogh, ’t is een Erf-aart, van ’t geslagt.
Hy kan een hair, aan viere klooven,
En winnen Schuit- en waagenvragt.
Zijn Moertje draagt hem, op ’er handen:
O! ’t is ’er zulk een lieve Zeun.
Hy stookt zijn leeven kiez noch tanden;
Des is hy heur een stut, en steun.
Gy zoud, indien ik al zijn greepen
En neepen, voor u melden kon,
Een kruisje slaan: want zijn gesleepen
Vijf zinnen, zijn de Woekkerton.164

Uit de rondwandeling door de Wintersche Avonden komt duidelijk naar voren, dat
Viverius’ hierboven geciteerde intenties, zoals hij die verwoord heeft in zijn Hand-
boeck, of Cort begryp der Caerten, ook in deze uitgave volledig tot hun recht geko-
men zijn. Daar doet de religieuze component in Zoets Wintersche Avonden niets
aan af. Zoet is daar geheel in meegegaan, want zijn verhalen en anekdotes sluiten
naadloos aan op de keuze van Viverius. Ten aanzien van de godsdienst heeft hij
zelfs voor Viverius (en het bredere publiek) een duidelijke knieval gemaakt, want
diens voorkeur heeft hij klakkeloos aanvaard; voor enige propaganda voor eigen,
chiliastische opvattingen is, op een enkele spiritualistische uitlating na, geen plaats
ingeruimd. Daarom is het verschil tussen de 1649-editie en vroegere uitgaven niet
zo indrukwekkend. De teneur die in deze laatste druk te bespeuren is, komt vrijwel
overeen met die van de vroegere edities. De formele aanpassing betreft wijzigingen
in de typografie, het weglaten van Latijnse teksten en marginale verwijzingen, en
tevens Zoets stilistische modernisering en popularisering. Wat het inhoudelijk as-
pect aangaat, valt op, dat van het totaal aantal vertellingen van Viverius slechts en-
kele verwijderd zijn, maar veel meer bekort, terwijl veel contemporaine stof aan het
geheel is toegevoegd. Zoets bemoeienis heeft tot gevolg gehad, dat de 1649-uitgave
veel meer bladzijden telt dan zijn onmiddellijke voorganger.165 Door de genoemde
bewerkingen is de Wintersche Avonden een minder ‘wetenschappelijk’ werk ge-
worden en door het populariseren en actualiseren meer toegesneden op het lezers-
publiek van 1649. Met nog twee edities kon het publiek bediend worden: één in
1650 door L. Roeck in Utrecht en de laatste in 1656 door Van Goedesberg.166
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164 Wintersche Avonden 1636, p. 265-266. In de DW is het getiteld ‘Op Floris Tin En zijn Broeder ‘, p. 293.
165 De 1636-editie telt 411 bladzijden, exclusief het register, en ‘Geluck en Ongeluck des Houwelijcks’ 44. Ge-
middeld zijn er 36 regels per bladzij. De 1649-uitgave telt inclusief het ‘Geluk en Ongeluk des Houweliks’ 572
bladzijden, exclusief het register, met een gemiddelde van 31 regels per bladzij.
166 Zie Bijlage 1B, nr. 39bc.
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5.7 Judith Lubbers

Temidden van twee forse publicaties uit 1649 en 1650 dient er hier plaats ingeruimd
voor twee korte gelegenheidsgedichten. De daarmee gesuggereerde datering van
Zoets lovende woorden is weliswaar arbitrair, maar verdedigbaar. Het betreft na-
melijk de plaatsing van twee gedichtjes die Zoet heeft geschreven voor een zekere
Judith. Wijnman heeft in zijn biografie duidelijk gemaakt dat deze naam verwijst
naar Judith Lubbers, een klopje woonachtig in de Haarlemmerstraat.167 Deze ‘kui-
se kousenstopster’ bewoog zich aanvankelijk in Amsterdams spiritualisch gezel-
schap, waar zij een wedergeboorteseance schijnt meegemaakt te hebben.168 Na een
tijd onder de doopsgezinden te hebben verkeerd, waarin zelfs sprake was van een
kortstondig huwelijk en een te vroeg geboren kind, scheidde zij zich van de ge-
meente af. Zij ontving het H. Sacrament des Vormsels in 1635 en sleet haar verdere
leven als klopje in de Haarlemmerstraat.169 Voor haar bekering had zij al gedichten
geschreven, die grotendeels in doopsgezinde verzamelbundels verschenen. In 1649
bracht de katholieke uitgever en drukker Cornelis Jansz Stichter een door een ze-
kere Jan Stevensen verzorgde dichtbundel van haar uit onder de titel Der Lijden
Vreucht, In houdende, eenighe Geestelijcke Liedekens, Onder ’t Advijs, Van Liefd’
Verwint.170 Als ‘bruid van Christus’ vervaardigde zij gedichten die doortrokken
waren van verlangen naar Jezus, in wie zij haar grote leider zag:

Mijn Heer, wilt treden vooren,
U Dienstmaeght volght u naer,
Laet my u stemme hooren,
Ghy zijt mijn leydsterr’ klaer,
Een licht aen mijne voeten,
Een troost in treurigheydt,
’t Gheen ghy my laet ontmoeten,
Ontfangh’ ick met danckbaerheydt’.171

De titelgravure verbeeldt een overeenkomstige onderworpen volgzaamheid. Judith
knielt als Maria Magdalena voor Jezus, die haar verschijnt in de gedaante van een
tuinman. De volgende twee gedichten heeft Zoet ongetwijfeld aan deze Judith ge-
wijd:172
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167 Wijnman 1938, p. 41-79; zie ook Visser 1988 1, p. 40-43, en Schenkeveld-van der Dussen 1997, p. 190-193.
168 Visser 1988 1, p. 40-41.
169 Klopjes of ‘heilige maagden’ waren katholieke vrouwen die de niet in een klooster gingen, maar wel onge-
huwd bleven, zieken bezochten en liefdadigheid verleenden.
170 Der Lijden Vreucht, In houdende, eenighe Geestelijcke Liedekens, Onder ’t Advijs, Van Liefd’ Verwint.
Ghemaeckt door Iudith Lubbers. t’Amsterdam, Gedruckt by Cornelis Iansz Stichter, Boeck-drucker op de Ha-
erlemmer-straet by de Poort inde Druckery, 1649. Er is slechts één exemplaar bekend: KB 2 A 10. Zie over deze
Stichter: Leuven 1951, p. 63.
171 Citaat uit Wijnman 1938, p. 73.
172 DW, p. 219.
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Aan Judith

Heldinne, die uw Naamgenoot
In ’t kruisspoor volgt, en nood nog dood
Ontziet, om voor Gods Kerk te kampen:
Geen Holofarnus u vertzaagt,
Naardien ’t geloof de vreeze uitjaagt,
En u bevryd voor alle rampen.

Aan den Zelven

Vrouw Judith voorbeeld van de deugd,
Die in uwe Ouderdom een Jeugd
Vertoond, vol blos en geur’ge bloemen,
Gevlogten aan de Roozekrans,
Om ’t maagd’lik Hooft, zoo rijk van glans
Dat ieder u moet Hailig noemen.

In het eerste gedichtje wordt het eenvoudige klopje op een wel zeer barokke wijze
neergezet als strijdster voor ‘Gods Kerk’, waarbij de vergelijking met de heldhafti-
ge bijbelse Judith voor de hand ligt. Zoet merkt vooral haar strijdbaarheid op en
zou daarmee de taken die de klopjes onder meer voor de in het geheim gehouden
diensten van de katholieke kerk moesten verrichten op het oog hebben gehad.173

Het zijn echter merkwaardige woorden van zo’n fervent tegenstander van de ka-
tholieke kerk, die vervolgens ook nog wijst op de reinigende functie van dat geloof.
Zoet en met hem de gehele buurt kende uiteraard het niet geheel onberispelijke do-
perse verleden van Judith. Indien deze kennis bijdroeg tot Zoets zwaar aangezette
lofzang, kan zijn lofzang als licht spottend gevoeld worden. Zoet kan echter ook
getroffen zijn door haar boven de verschillende geloofsgemeenschappen staande
vroomheid. ‘Gods kerk’ is dan te interpreteren als een gemeenschap van ware
Christenen zonder aardse dogmatiek. In dat geval is er weinig aanleiding zich te
vermaken over dat klopje. 

In het tweede gedichtje wordt zij geschilderd als een toonbeeld van de deugd, die
haar op die leeftijd – in 1649 is zij 48 jaar – getooid met bloemen jong van uiterlijk
doet blijven, waardoor zij ook als heilig gezien kan worden, maar niet als ‘een heilige’! 

Het is waarschijnlijk dat Zoet in haar een enigszins gelijkgestemde ziel kon vin-
den. Het volgen van Christus om in een bijna mystiek verlangen de hemelse God te
beleven, zal de nog niet zo lang bekeerde Zoet zeker aangesproken hebben. Ten-
slotte hield hij zelf in die tijd de mensen voor het kruis van Christus op te nemen
om een waar Christen te kunnen worden. Dat Zoets religieuze intenties niet spoor-
den met die van haar, doet aan zijn waardering voor Judiths geloofsbeleving niets
af. De titel van de bundel Der Lijden Vreucht zal hem in ieder geval zeer aangespro-
ken hebben. Hoewel de gedichten niet gedateerd zijn, is het aannemelijk dat de pu-
blicatie van Judiths werk in 1649 hem tot deze waardering geïnspireerd heeft.

5.7 Judith Lubbers

173 Wijnman 1938, p. 66.
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5.8 De Joden in Amsterdam

Ook Zoets volgende activiteit ligt op het terrein van bewerking van een bestaande
tekst, in dit geval een vertaling van de Synagoge Judaica, das ist teutsche Judenschul
van J. Buxtorf. Dit werk, Schoole der Jooden,174 verscheen ergens in 1650, een
nauwkeuriger tijdstip van verschijnen is niet te geven. 

Deze niet geringe onderneming, het vertalen van een ongeveer 600 pagina’s tel-
lend werk in het ‘Neder-duitsz’, wekt evenals bij het bewerken van Viverius’ Win-
tersche Avonden sterk de indruk een klus in opdracht te zijn. Zowel bij het vorige
werk als bij dit nieuwe project was Zoet echter wel betrokken. Zijn visie op de na-
bije toekomst, de grote toevloed van Joden in Amsterdam in dit tijdsgewricht en
zijn behoefte aan inkomsten zullen alle van belang geweest zijn dit werk ter hand te
nemen. Een stimulans van de ook hierbij werkzame drukker Tymen Houthaak
mag evenmin uitgesloten worden.

Sinds de late zestiende eeuw had Amsterdam voor de Sefardische Joden een gro-
te aantrekkingskracht gekregen, want men gedoogde er de vorming van een Joodse
gemeente.175 Voor de vele, vooral uit Spanje en Portugal afkomstige Joodse vluch-
telingen bleek hier een redelijk bestaan mogelijk, ondanks de door de magistraat
opgelegde beperkingen. Hun domicilie was vooral te vinden in de Amsterdamse
wijk Vlooienburg.176 Naarmate de veiligheid voor de Joden in Amsterdam een alge-
menere bekendheid verwierf, werd de stad ook een trekpleister voor vele door oor-
logen en slachtpartijen in Duitsland en Polen ontheemde joden. Zo groeide er in
Amsterdam een zeer gemêleerde Joodse gemeenschap, waarvan ook veel welgestel-
de Joden deel uitmaakten, die het Roomse regime in Zuid-Europa ontvlucht waren.
Onder hen waren er, die een rijke culturele bagage met zich mee droegen en zich
wisten te ontplooien tot bekende persoonlijkheden, die mede het culturele leven
van de stad glans gaven. De bekende uitgever en schrijver Menassah ben Israel is
daar een befaamde exponent van. Vele van deze Sefardische Joden keerden in Am-
sterdam terug tot hun oorspronkelijk geloof en vormden zo een hechte gemeente
met als centrum de synagoge op de Houtgracht.

Een belangrijk deel van de Joodse gemeenschap in Amsterdam werd echter gevormd
door de veel armere, minder geïntegreerde Asjkenazim. Ondanks de voortdurende
steun van diverse Sefardische Joden waren velen door gebrekkige handelscontacten
en uitsluiting uit vele beroepen veroordeeld tot straathandel en vooral tot permanente
armoe. In de veertiger jaren van de zeventiende eeuw nam hun aantal sterk toe en
daarmee groeide onder hen tevens de wens een nieuwe synagoge aan de Houtgracht
te mogen bouwen. Aanvankelijk besliste de magistraat afwijzend, maar een jaar la-
ter, op 29 oktober 1649, werd de begeerde synagoge toch in gebruik genomen. 
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174 De Schoole der Jooden. Zie Bijlage 1B, nr. 40.
175 Brugmans en Frank 1940; Fuks-Mansfeld 1989. 
176 Zie ook hoofdstuk 4, p. 206-207.
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Hoewel de christenen in Amsterdam de Joodse populatie met belangstelling be-
zagen, was hun houding vaak verre van positief. De Joodse godsdienstoefeningen
werden regelmatig door gereformeerden bezocht en van beide zijden werd, vooral
tegen het midden van de zeventiende eeuw, driftig gedisputeerd. Vooral Sefardi-
sche Joden hadden vanwege hun geloofsijver grote behoefte anderen de ‘excellen-
cia’, het uitmunten, van hun overtuiging mede te delen.177 Bij de Asjkenazim heer-
ste daarentegen een houding van zowel sociale als culturele afzijdigheid.178

Ondanks de contacten van geleerde Joden met de culturele en mercantiele elite van
Amsterdam, heerste er in Amsterdam een sfeer van latent antisemitisme. Deze into-
lerantie werd zowel door economische concurrentie gevoed, als door specifieke
godsdienstige opvattingen. Van gereformeerde zijde was er grote kritiek op de
Joodse interpretatie van het Oude Testament. De felste kritiek betrof de Joodse op-
vattingen over de Messias: Jezus Christus was door hen gekruisigd en werd niet als
Messias erkend.179 In de loop van de zeventiende eeuw ruimde de negatieve hou-
ding ten aanzien van de joodse godsdienst langzamerhand plaats in voor een gewij-
zigde opvatting over de rol der Joden in de heilsgeschiedenis. Veel theologen venti-
leerden vooral in de tweede helft van die eeuw een keur aan eschatologische ideeën,
al dan niet chiliastisch gekleurd, waarbij verwacht werd dat de Joden zich voor het
einde der tijden massaal zouden bekeren.180 Een soortgelijke gedachte leefde onder
de vele sektariërs, zoals de Engelse Quintomonarchisten, de Nederlandse Labadis-
ten, maar ook onder de vele solitaire zoekers naar het komend Rijk Gods op aarde. 

Of de chiliasten uit de vroege zeventiende eeuw, waartoe ook Zoet en de zijnen
behoren, voor de verwezenlijking van hun ideaal ook naar de bekering der Joden
uitzagen, is uit het weinige materiaal dat ons rest, niet op te maken. Men kan ten
aanzien van Zoet misschien zijn vertaling als een soort verwijzing daarnaar zien. 

5.8.1 De Schoole der Jooden

Zoet heeft de Duitse Synagoge Judaica, die voor het eerst in 1603 in Bazel ver-
scheen, vrij letterlijk vertaald. Van de latere drukken heb ik ter vergelijking die van
1643 gekozen, een uitgave, die Zoet gebruikt zou kunnen hebben.181

In de voorrede wordt de christelijke lezer de opvallende ondankbaarheid en on-
gehoorzaamheid onthuld, die het Joodse volk al in bijbelse tijden eigen was. Voort-
durend zijn de Joden gemaand en bestraft, maar hun verstokte boosheid deed hen
toen reeds als blinden door de nacht gaan. Hierdoor bleven de profetische boeken
voor hen gesloten. God heeft hen op vreselijke wijze gestraft door de tien stammen
te verdrijven, Jeruzalem en de Tempel te verwoesten, maar nog steeds heerst bij hen
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177 Fuks-Mansfeld 1989, p. 88.
178 Fuks-Mansfeld 1989, p. 87.
179 Van den Berg 1969, p. 22 e.v.
180 Van den Berg 1969, p. 25 e.v.
181 Ioannis Buxtorf, Synagoga Judaica. Das ist Jüden-Schul, Basel 1643.
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het onverstand, ook ten aanzien van de Schrift en Gods heilzaam Woord. Toch
hoopt de schrijver van dit boek, Buxtorf, vurig, dat God hen in genade wil aanne-
men en bekeren. Daarna beschrijft hij in 35 hoofdstukken gedetailleerd en voorzien
van diverse saillante details het godsdienstig leven der Joden. Na een uitvoerige uit-
eenzetting van de geloofsartikelen, waaraan de oorzaken van hun ‘ongeloof’ zijn
toegevoegd, volgt Buxtorf hun van religieuze handelingen doortrokken dagelijkse
leven. Daarbij passeren min of meer uitvoerig de feesten der Joden, hun bruiloften,
maar ook hun echtscheidingen, straffen, ziekten en begrafenissen de revue. Deze
levenscyclus wordt besloten met een fors kapittel over het Joodse messianisme, een
toen zeer omstreden onderwerp. Vooral uit de laatste bladzijden kan de christelijke
lezer volgens Buxtorf opmaken, hoe de Joden bijbelplaatsen interpreteren en voor-
al hoe groot de leugenachtigheid van de rabbijnen is. Buxtorf redeneert als volgt
naar Zoets vertaling:

De Messias zal de Haidenen en vreemde Volckeren, wanneer ze, on-eens wor-
dende, ter Wapen grijpen, terstont zoo bevreedigen, dat ze de handen nooit
weêr aan het Swaard zullen durven slaan, want zoo staat ’er: ‘Hy zal richten on-
der de Haidenen, en bestraffen veele Volckeren, en zy zullen hunne Swaarden
slaan tot Spaden, en hunne Spietzen tot Sikkelen. Het eene Volk zal tegens het
ander Volk geen Swaard opheffen, noch zy zullen geen ooreloge meer leeren. 
De Jooden zullen dan, in een geduurige vreugde woonende, nieuwe Hoogtij-
den maken, en God altijd loven en dancken. Ook zullenze al te zamen vol wijs-
heid en kennisse Gods zijn; want zo staat ’er: ‘Aan deze plaats, daar van ghy
zegt: zy is woest, zal men daarna wederom hooren, een vrolik gejuig en inwoo-
ninge, een vrolikke stemme des Bruidegoms en des Bruids, en een stemme van
den genen, die zeggen: Dancket den HEERE Zebaôth.

Jeza.11.9 ‘De Aard zal vol kennisse des H E E R E N zijn, gelijk de Wateren den
Boodem der Zee bedekken’. 
Kort: de Gelukzalighaid van dit hailig Volck zal zo groot zijn, datze, met geen
gedachten, begreepen, veel min, met tongen, kan uitgesprooken worden: des
willen wy hen, in hun wellust, met vreede laten, en de verborgentheden huns
geloofs niet verder voor de Christenen, ontdekken. Ik weet wel dat ik, voor de
arbeid die ik, aan dit staaltje, heb besteed, weinig dankx, van hen zal ont-fangen.
Doch de Christelikke Lezer zal, hieraan, by al dien hy het, met verstand, vat,
genoeg hebben, om te zien dat der Jooden geloof en Geloofs-oeffeninge, niet
op Mozes, maar op leugenen, valsche inzettingen, droomen der Rabbijnen en
ydele wanen der blinde Schrift-geleerden, is gegrondvest; derhalven zullen de
Christenen niet meer in de mond voeren, dat de Jooden zich vast aan de Moza-
ijtsche Wet verbinden; maar met de Profeet zeggen:

Jerem 8 ‘Zy houden zich vast aan bedrog, zy weigeren weder te keeren’.182

Hoewel de Schoole der Jooden gezien mag worden als een populair wetenschappe-
lijke en tevens kritische beschouwing over het leven der Joden, is het duidelijk dat
een dergelijke passage gemakkelijk antisemitische gevoelens kan oproepen of be-
vestigen.
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Jan Zoet heeft de Duitse tekst nauwkeurig gevolgd, zich soms een stilistische va-
riant veroorloofd, maar zelden iets toegevoegd of weggelaten. Wel worden enkele,
zij het minimale vrijheden gevonden. In het zesde hoofdstuk van de Duitse editie
komt het avondmaal ter sprake. De vrouw dient er voor te zorgen, dat er op de dis
een boek gereed ligt, maar Zoet varieert dat: hij wil namelijk, dat er een ‘goed boek’
komt te liggen.183 Buxtorf maakt elders gewag van voorbereidingen voor de ver-
zoendag, waarvoor in andere landen meer kaarsen worden gebruikt. Zoet vervangt
deze landen door Amsterdam.184 Een andere keer bevestigt hij een pertinent anti-
joodse opmerking met: ‘Dat dit waar is kan volgens elck gezien worden; derhalven
gaan wy, wijl hier geen verder bewijs van nooden is, voort’.185

Deze voorbeelden illustreren het soort varianten, waarmee dit werk, zich, op de
stijl na, onderscheidt van zijn voorbeeld. De toevoeging van de afzonderlijk gepagi-
neerde Reeden-strydt, of Geloofs-kamp tusschen een Joode en een Christen, is een
zowel in de Duitse als Nederlandse uitgave achter het laatste hoofdstuk geplaatst
dispuut en vertoont geen afwijkingen van betekenis. 

Daar Zoet zich, voorzover uit zijn geschriften bekend is, nog nooit tegen de Jo-
den heeft uitgelaten, is deze kritische behandeling van het Joodse geloof opmerke-
lijk. Buxtorf heeft in zijn ‘voor-reede’ verschillende beschuldigingen geuit aan het
adres van de Joden, die echter in de 1650-uitgave van de Schoole de Jooden zijn
weggelaten. Op geen enkele plaats is een reden te vinden, die aangeeft waarom tot
vertaling van een dergelijk werk moest worden over gegaan. Evenmin bevindt er
zich een eigentijdse opdracht in. De gehele inhoud was geënt op de situatie in Bazel
rond de eeuwwisseling en van aanpassing aan het Amsterdam van 1650 is, op een
enkele naamsverwisseling na, geen sprake.

Toch zijn er wel enige externe factoren die de functie van deze vertaling kunnen
toelichten. De Synagoge Judaica had al in 1608 de uit Antwerpen afkomstige en la-
ter in Holland werkzame predikant Abraham Costerus bouwstenen verschaft om
de religieuze cultuur van het Joodse volk aan het Nederlandse volk te openbaren.
Costerus betrok in zijn Historie der Joden186 daarbij ook het werk van de minder
bekende Anthonius Margaritha en voorzag zijn publicatie van een sterk anti-joods
voorwoord.187 Enige Amsterdamse kooplieden, mogelijk zijn weldoeners, waar-
schuwde hij daarin krachtig voor de praktijken der Joden en hun denkbeelden over
het christendom. Zijn karakteristiek van de Joden was toen en veel eerder al een ge-
meenplaats: zij zijn onbetrouwbaar en bedriegers, die christenen niet voor mensen
houden, hetgeen uit de Talmoed bewezen kan worden.188 De aanleiding voor Cos-
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183 Schoole der Jooden 1650, p. 205.
184 Schoole der Jooden 1650, p. 447.
185 Schoole der Jooden 1650, p. 385.
186 Abraham Costerus, Historie der Joden, die tzedert de verstooringhe Jerusalems in alle Landen vertroyt zijn.
Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1608.
187 Jaspers 1977.
188 Brugmans en Frank 1940, p. 723; Jaspers 1977, p. 43.
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terus om zijn Historie der Joden te schrijven, was de beraamde bouw van een syna-
goge, waarom 

deze onreyne menschen hier te Lande hadden verzocht, inde welcke sy hunne dwase ende
zotte Ceremonien oeffenen, ende hunne grouwelycke Godts-lasteringen teghens Chris-
tum ende syn heyligh Evangelium, ooc hunne vloecken teghens de Christenen ende Chris-
telijcke Overheden zouden mogen wtspouwen.189

Costerus’ antisemitisme hield waarschijnlijk ook verband met de grote toeloop van
Marranen, in schijn tot het christendom bekeerde Joden, naar Amsterdam aan het
begin van de eeuw. Brugmans constateerde voor deze periode in Amsterdam een
intolerantere houding dan in andere grote steden.190 De Joodse aanvragen voor de
aanleg van een begraafplaats en de bouw van een synagoge zijn in die tijd misschien
door de publicatie van de Historie der Joden afgewezen, maar niet lang daarna toch
ingewilligd. Costerus’ uitgave heeft ongetwijfeld de functie gehad christelijke
kooplieden en de magistraat te waarschuwen tegen een te grote invloed van de Jo-
den binnen Amsterdam. 

In 1649 herdrukt een zekere Gerrit Willemsz deze Historie der Joden. Hoewel de
beledigende inleiding is weggelaten,191 blijft desondanks de mogelijkheid bestaan,
dat deze uitgave de Amsterdammers voor de Joden heeft willen waarschuwen. Ook
in deze periode groeide het aantal Joden onstuimig en wederom was er een aan-
vraag ingediend voor een nieuwe synagoge: een vrijwel identieke situatie. Het is
niet uitgesloten, dat Zoets Schoole der Jooden toen een overeenkomstige functie
heeft gehad als weleer Costerus’ uitgave. Bij vergelijking van beide werken is Zoets
vertaling zakelijker, objectiever en milder. De 1649-uitgave van de Historie der Jo-
den ‘is ouderwetser’: subjectiever met een duidelijk anti-joodse ondertoon. Beide
boeken worden vaak in één band aangetroffen, waarschijnlijk omdat zij dezelfde
doelen dienden: een soort naslagwerk te vormen, waardoor het Joodse volksdeel
door christenen beter gekend kon worden, maar ook door een stevig onderbouwde
waarschuwing te leveren ten behoeve van allen die met Joden in aanraking konden
komen. Zo’n convoluut kon uiteraard ook van pas komen bij disputen met Joden,
zoals die toen in de mode waren! Wanneer echter de Schoole der Jooden ook de
bouw van een nieuwe synagoge had moeten voorkomen, of tenminste stagneren,
dan was Zoet met zijn vertaling in ieder geval te laat, want de nieuwe synagoge
werd op 29 oktober 1649 ingewijd. 

Ook in deze vertaling zijn Zoets al vaker besproken opvattingen over een nieuwe
vereenvoudigde taal duidelijk zichtbaar. Tot slot valt nog op te merken, dat Zoets
vertaling door een andere uitgever op de markt is gebracht dan Goedesberg. Van
deze nieuwkomer Nicolaas Fransz, die maar korte tijd in dit beroep actief was, – hij
overleed in 1652 – zijn slechts zeven uitgaven bekend, waarvan Zoets Schoole der
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189 Jaspers 1977, p. 44-45.
190 Brugmans en Frank 1940, p. 210 e.v.
191 Jaspers 1977, p. 44.
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Jooden de tweede is. Intrigerend is vooral de naam van zijn boekhandel: ‘de acht-
kante ovaal’, waarvan ongetwijfeld ook een afbeelding te zien was op het uithang-
bord. Of een dergelijke voorstelling verwant is aan de gedachtewereld van de hete-
rodoxie, of stamt uit de emblematiek, is onbekend. Eveneens onbekend zijn de
redenen voor het veranderen van uitgever; opvallend is wel, dat Zoet reeds diverse
uitgevers versleten heeft! Daarentegen blijkt de drukker Tymen Houthaak al jaren
een trouwe partner te zijn, ook in dit geval. 

5.9 Alida, ‘de gehoonde Koninginne’

Het schandaal, dat Gerard Bicker, die nu ruim een jaar het ambt van drost in Muiden
heeft bekleed, verwekt door over het huwelijk met zijn toekomstige vrouw te gaan
procederen, zal de Amsterdamse hekeldichters niet ontgaan zijn. Omdat deze jonge
en weinig indrukwekkende figuur een protégé was van zijn machtige vader, de toen
nog zittende burgemeester, hebben mogelijk weinig paskwillenmakers het aange-
durfd Gerards handelwijze te bekritiseren. Enkele maanden later, als de Bickers vrij-
willig hun ambt hebben neergelegd, wordt de drost in enkele pamfletten onderuit
gehaald, niet alleen vanwege zijn onbehoorlijk handelen, maar tevens om zijn uiter-
mate slap karakter en drankzucht.192

Blijkbaar heeft Zoet het wel aangedurfd een gedicht te schrijven en misschien op
een plano te verspreiden, waarin Alida Conings, de toekomstige vrouw van Ge-
rard, wordt beklaagd en de drost onbarmhartig de waarheid gezegd. Het zal vóór 3
juni 1650 zijn vervaardigd, want op die dag werd het vonnis in Den Haag uitge-
sproken, waarin Gerard Bickers te verstaan heeft gekregen dat het huwelijk ‘in facie
ecclesie’ diende te worden gesloten.193 Zoet heeft in een enigszins cryptisch gedicht
deze Alida aan het woord gelaten. Met deze stijlfiguur, langzamerhand voor Zoet
een beproefd literair procédé, heeft hij haar zo overtuigend mogelijk haar beklag
kunnen laten doen over deze Gerard. Dit gedicht, ‘De gehoonde Koninginne aan
de regtvaardige Themis’, vinden we terug in de DW.194 De betreffende koningin is
Alida Conings, een vriendin, of maîtresse van Gerard Bickers. De Roever heeft
haar enig reliëf kunnen geven in zijn studie over liefdesgeschiedenissen Van Vrijen
en Trouwen, echter zonder vermelding van bronnen.195 Alida kwam uit een gerin-
ger milieu dan dat van de Bickers. Haar vader was weliswaar een rijke pachter, maar
grootvader en diens zwager waren speellieden en bezaten een dansschool. Alida
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192 Naar de vermelding van Bontemantel 1897 II, p. 471, noot 1: Borgemeester Bickers Laurecrans of Victory-
wagen (Tiele 3758, Knuttel 6816, 6817), Bikkers Grillen Drost van Muyden (Tiele 3754, Knuttel 6811, 6812) en 
’t Muyder Spoockje (Tiele 3756, Knuttel 6813, 6814).
193 Dat het huwelijk uiteindelijk pas op 14 mei 1656 werd gesloten, doordat er tegen voorgaande vonnissen
werd geprocedeerd, doet hier verder niet ter zake.
194 DW, p. 259.
195 De Roever 1890a, p. 127-128.
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bleek echter in gegoede kringen te verkeren, want volgens De Roever heeft zij Ge-
rard in 1642 leren kennen op de bruiloft van Adriana Barlaeus. De verhouding is de
ouders van Gerard niet ontgaan en werd door hen sterk veroordeeld. In 1649 stel-
den zij Gerard een andere vrouw voor, de zeer gefortuneerde Anna Maria de
Smeth. Maar Gerard ‘haer [Alida] gegeven hebbende acte van sijn eygen handt,
haer en niemant anders ter werelt te sullen meenen [sic] ende liefde toedraghen, gaet
sulcks versegelen met een kusken, en daer op het Avontmael met haer in de Nieuwe
Capel ontfangende’.196 De Bickers vonden echter, volgens De Roever, dat haar re-
putatie toch een huwelijk met hun zoon in de weg stond. Hierop volgde een proces,
dat zonder twijfel werd aangevangen door Andries Bicker. Dat Gerard zich door
zijn vader zou laten manipuleren, was Alida duidelijk, maar de handgeschreven
verklaring betekende in ieder geval voor haar niet alleen de zekerheid van het hu-
welijk, maar ook een eervolle plek in de maatschappij. 

Het gedicht van een kleine tachtig regels, waarin Alida zich bij Themis, de godin
van het recht, beklaagt, is verdeeld in een aantal duidelijk van elkaar te onderschei-
den segmenten. Het eerste deel heeft een arcadische achtergrond en is te zien als een
soort jachtscène. Het speelt in de herfst. Koningin Alida streelt een korte poos haar
haas, die door Volkaards jachthond is opgejaagd. Dan vlucht het beest en zelfs haar
snelste windhond, door een zekere Hageroos verzorgd, kan haar niet meer vinden.
Zij besluit dan rust te gaan zoeken in een elzenbosje. Maar omdat de onrust haar
overvalt, als zij aan haar vergeefse liefde en eer denkt, gaat zij haar beklag doen bij
Themis, de ‘schaalgodin’. Deze zou aan de deugden van Alida getwijfeld hebben,
omdat zij zich misschien heeft laten imponeren door het ‘Hooft der Goode’, waar-
schijnlijk Andries Bicker. Om Themis een beter inzicht in de situatie te verschaf-
fen, schetst Alida haar omgang met Gerard:

Men poogt mijn Min, met vuil, te vlekken,
Nu ’t Gooi, voor zijn Genaade, knielt: 
Maar ogh! wie heeft zen brain ontzielt!
Hoe kon mijn oog hem eertyds trekken? 
Toen was ik lief, en uitverkooren.
Toen zwoer, toen schreef men eed by eed.
Toen stond men, tot mijn dienst, gereed.
Al stiet de Nijd met Goude spooren. 
Hoe dikwils strooide d’Amstellinde, 
Zijn kusjens, op mijn roozemond? 
Hoe dikwils gaf een avondstond, 
Aan my, de naam van zijn beminde? 
’k Heb Jaaren, in zijn Min, versleeten, 
Al eêr hy, op mijn Waarde, spoog.
Of, voor uw Altaar, my beloog:
Niet buiten, maar, met Vriende weeten.197
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Na zijn installatie als drost blijkt Gerards grote liefde voor haar te zijn omgeslagen
in verachting. Voor de rechter heeft hij met medeweten van zijn verwanten over
haar gelogen.

In het volgende fragment laat Alida zich uit over Gerards geldzorgen die zij reeds
lang had zien aankomen. In de stad krijgt hij geen krediet meer en daarom sluit hij
met Alida een verdrag. Een papier, waarmee zij bij een zekere St. Jan geld kon los-
peuteren, zou daarvan een getuigenis zijn.198 Zoet besluit zijn gedicht met een ont-
goochelde Alida:

De Vegtgod, wonder glad van huid,
Dekt euveldaad, met arger zonde.
Hier leund Hy op des Y’gods schouders.
Daar smoort hy ’t in een roemer Wijn.
Hoe kan dat mallen Drostlik zijn?
Waar stond ooit Slotvoogd onder Ouders.
Kan Hy, met regt, een misdaad straffen,
Die my, op ’t allerhoogst, misdoet?
Dat keur uw wijshaid nooit voor goed,
Indien zy ’t kwaad poogt af te schaffen.
Men doem hem dan zijn Schuld te boeten;
Of neem de Deegen van zijn zy’.
Mit zaidze: ô Eereloos gevry!
En zweem, stokstijf, voor Themis voeten.199

Het negatieve oordeel van Alida over haar afvallige minnaar bevestigt andere en la-
tere meningen over de onbekwame drost. Als hij zijn leven niet betert, moet hij uit
zijn ambt worden gezet. Met de kreet, dat zij met haar liefde voor hem haar eer zo
te grabbel heeft gegooid, valt Alida flauw.

Met dit gedicht lijkt Zoet een eerherstel voor Alida Conings te hebben beoogd.
Maar door de woorden die Alida spreekt, zo te kiezen dat een gedetailleerd beeld
van deze drost ontstaat, wordt vooral de onbekwaamheid van deze ‘losbol’ bena-
drukt. Hoewel diverse toespelingen te achterhalen zijn, zal de precieze betekenis
van de jachtscène waarschijnlijk alleen voor Zoets tijdgenoten duidelijk geweest
zijn. Dat dit hekeldicht een zekere mate van populariteit genoot, kan afgeleid wor-
den uit het feit, dat Zoet bij zijn arrestatie in januari 1651 expliciet gevraagd werd of
hij de ‘Gehoonde Coninginne’ heeft vervaardigd.200 Ook toen stond men niet toe,
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198 Als men tenminste dit fragment zo moet interpreteren:
Hy kreeg geen Kooren in zijn Schuur;
Des vloekt hy ’t slibrig avonduur. 
En koft, van my, zen zoen, met eede.
Dit kan het Swart, op ’t Wit, getuigen,
Dat ik, door zijn belaid en raad,
In vreemd een schijn, des avonds laat,
Sint Jan, om geld, wist af te zuigen. 
Dan zijnwe vast, aan een, gebonde. (DW, p. 260)
199 DW, p. 261.
200 Prins 1933, p. 227.
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dat een ‘gekwalificeerd’ persoon, hoe onbekwaam ook, in het openbaar aan bespot-
ting werd prijsgegeven. De eer was in het geding!

5.10 De aanslag op Amsterdam

De groeiende belangentegenstellingen tussen Willem II en de Amsterdamse magi-
straat mondden uit in de bekende aanslag op Amsterdam op 30 juli 1650, een poli-
tieke gebeurtenis, die een grote opschudding veroorzaakte in de toenmalige repu-
bliek.201 De Vrede van Munster bleek een struikelblok voor de ambities van de
jonge stadhouder, maar ook voor de buitenlandse politiek van Frankrijk. Mazarin
hoopte namelijk dat de strijd tegen Spanje zou worden voortgezet en Willem wer-
den daarbij grootse perspectieven voorgespiegeld, waarvan het verkrijgen van een
soevereine macht in de Republiek het aantrekkelijkst was. Na 1648 tot zijn dood in
november 1650 zal het streven van de stadhouder, dat ondersteund werd door een
ingewikkelde geheime diplomatie, voornamelijk op dat laatste gericht waren. Een
ander, bijna even belangrijk doel bleek te bestaan uit het herstel van de monarchie
in Engeland. De enorme financiële inspanningen die hij zich, en meer dan eens ook
de Staten-Generaal, getroostte, om de Schotse aanhangers van Karel te steunen en
tevens de Engelse hofhouding in ballingschap te onderhouden, zorgden bijna voor
een faillissement van het Oranjehuis.202 Bij de pogingen deze doelen te bereiken,
stuitte hij voortdurend op weerstand van Holland en in het bijzonder van Amster-
dam. Deze stad die zich al verschillende jaren een warm voorstander van vrede met
Spanje betoond had, stond de bloei van handel en welvaart ten voordele van het ge-
hele land, maar in het bijzonder van Amsterdam voor ogen. De politiek van de be-
langrijkste antagonisten van de prins, de Bickers, was er, zeker ook ten eigen bate,
op gericht de concurrentiepositie van Amsterdam zo veilig mogelijk te stellen. Dat
deze machtige familie daarnaast door grondspeculatie, particuliere handelsactivi-
teiten en bevoordeling van familieleden vooral de eigen welvaart bevorderde, was
algemeen bekend.203

Verschillende gewesten wilden na het bereiken van de vrede de kosten voor het
leger matigen. Omdat Holland tijdens de oorlog 58 procent van de kosten van de
militie voor zijn rekening nam, was afdanking van een deel ervan in deze tijd te bil-
lijken, vooral vanwege de precaire situatie van de eigen financiën. Deze houding
van Holland strookte echter in het geheel niet met de plannen van de Prins. Hij
moest echter tot zijn ergernis constateren dat ondanks beslissingen erover in de
Raad van State, die uiteindelijk zijn toestemming diende te geven, Holland toch tot
afdanking overging.204 Toen diende de Prins in hoog tempo zijn voorstellen tot een
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bezending langs de Hollandse steden in, waarbij hij zichzelf als hoofd van het ge-
zantschap opstelde. Hij moest tijdens zijn rondgang tot zijn spijt ervaren, dat vele
steden zich beperkten tot luisteren en sommige steden zelfs weigerden hem toe te
laten. Zo’n belediging ervoer hij ook van Amsterdam, waardoor hij zich in dit bij-
zondere geval genoodzaakt voelde stappen tegen de stad te zetten. In de nacht van
29 op 30 juli werden, om Amsterdam onder druk te zetten, enkele inderhaast opge-
trommelde kornetten ruiterij bijeengebracht. Een deel verdwaalde echter jammer-
lijk door een noodweer op de Hilversumse heide. Een toevallig passerende postbo-
de uit Hamburg, die Willems troepenbewegingen had gezien, waarschuwde
Amsterdam, waardoor het leger bij aankomst de stad in alle staat van paraatheid
aantrof. De verrassingstactiek moest derhalve als mislukt worden beschouwd. Am-
sterdam dreigde met grote inundaties, maar de Prins kwam zelf naar de stad en be-
werkstelligde een akkoord. Daarin werd vastgelegd, dat de burgemeesters Andries
en Cornelis Bicker zich uit hun ambtelijke functies zouden terugtrekken en men
kwam tevens overeen dat de afdanking der troepen zou geschieden overeenkomstig
de wens van de stadhouder. 

Zelden heeft een dergelijk politiek conflict zoveel pamfletten, paskwillen, oli-
podrigo’s, ommegangen en buurpraatjes opgeleverd.205 De stof werd uiteraard ge-
vonden in aanleiding, hoogtepunt en afloop van dit conflict, maar ook politieke
standpunten werden er ingenomen en met verve verdedigd. De variatie aan verde-
digbare opvattingen over hoe en door wie het land geregeerd diende te worden,
hing ten nauwste samen met de constitutionele onduidelijkheid, die voortvloeide
uit de in 1579 gesloten Unie van Utrecht.206 De vaagheid betrof vooral de verdeling
van de macht over de soevereine staten, maar ook tussen de provinciën en de stad-
houder. Het particularisme had de overhand en slechts enkele onderdelen van hun
soevereiniteit schoven de Staten de stadhouder toe, en dan nog onder bepaalde con-
dities. Hij zou in de eerste plaats fungeren als de dienaar der afzonderlijke staten.
Deze visie kreeg vorm na het verdwijnen van de laatste uitheemse landheer. De
constitutionele basis van deze regeringsvorm bleef tot 1797 het polyinterpretabele
traktaat van de Unie, hetgeen als logisch gevolg met zich meebracht een voortdu-
rend bakkeleien over wie de hoogste verantwoordelijkheid had in de Republiek: de
stadhouder, de Staten-Generaal, de Raad van State of de Staten der afzonderlijke
gewesten. 

Het behoeft geen uitleg, dat de voorstanders van de soevereiniteit der provinciën
na de escapade van Willem II in 1650 hun gelijk nu bewezen achtten. Het andere
kamp verdedigde uiteraard fel de legitimiteit van de stadhouderlijke bezending en
bezetting van Amsterdam. Zo zijn dus de pamfletten, globaal gezien, in deze twee
groepen te verdelen. Uit beide kringen steken enkele kwalitatief boven de andere
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205 Een kleine 240 vermeld in Knuttel 1979, p. 113-138.
206 Een uitvoerige uitleg is te vinden in de studie betreffende de pamfletten over de aanslag van 1650, Groen-
veld 1967, p. 32-54.
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uit vooral vanwege de heldere stijl en duidelijke uiteenzetting der standpunten. Om
die redenen werden zij meer dan eens geciteerd.207

5.10.1 ’t Hollandts Rommelzootje, poëzie

Zowel de aanslag op Amsterdam, als de handelspolitiek van de Bickers heeft Zoet
aangezet tot het vervaardigen van tenminste twee pamfletten die beide aanvankelijk
anoniem de geschiedenis ingingen: ’t Hollandts Rommelzootje, Vertoonende de
gantsche Ghelegentheyd van Het Benaudt, Ontzet, en Gewapent Amsterdam en
Aemsteldams Begin en Voortgangh.208

Omdat het Rommelzootje een directe reflectie is van de gebeurtenissen en het
tweede pamflet meer een historisch overzicht geeft, zal deze volgorde ook die van
verschijnen geweest zijn.

Van het Rommelzootje zijn twee versies bekend, die op enkele spellingsvarianten
na geen verschillen vertonen. Tymen Houthaak blijkt volgens de procesakten ook
hiervan de drukker te zijn geweest. 

Het pamflet bestaat uit acht ongenummerde bladzijden, die op de laatste na twee
kolommen tekst bevatten. De middellijn scheidt de poëzie aan de linkerkant van
het proza ter rechterzijde. Wat de titel suggereert wordt door de inhoud groten-
deels waar gemaakt, want een rommelzootje is een mengelmoes van weinig belang-
rijke zaken.209 Zo moet dan ook de ‘gantsche Gelegentheydt van het Benaudt, Ont-
zet, en Gewapent Amsterdam’ gezien worden. Deze mengelmoes van kleinigheden
werd gedrukt in het jaar van de snaphanen, in het jaar waarin de geweren een be-
langrijke rol speelden.

Het gedicht, dat maar liefst 264 versregels telt, is niet onderverdeeld in couplet-
ten, maar bevat wel een zekere, zij het vrij onregelmatige, structuur. Zoet legt dit
gedicht in de mond van een ander, zijn langzamerhand bekende literaire procédé.
Amsterdam wordt als sprekend personage ingevoerd dat de opvattingen van Zoet
verkondigt. Zij vertelt haar geschiedenis en legt vanzelfsprekend de nadruk op de
jongste bezetting. Met gebruikmaking van deze stijlfiguur spuit Zoet zijn in humor
gedrenkte en van ironie doortrokken kritiek.

Amsterdam begint haar gedicht met een gezelschap bijeen te roepen om naar
haar ‘avontuur’ te luisteren. Zij schetst hoe Amsterdam van een klein hutje aan de
Amstel ondanks veel jaloezie kon opgroeien tot een invloedrijke handelsstad. Als
haar macht zijn top bereikt heeft, dan 
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207 Zoals: Het Recht der Souverainiteyt van Hollant (…) Met Justificatie van des Generaliteyts Opperste Sou-
verainiteyt (Knuttel 6740), Lauwerenkrans Gevlochten voor syn Hoocheyt Wilhelm, door C.G. (Jac. Stermont)
(Knuttel 6851), De Rechte Ommeganck Van de Gevioleerde Stadt van Amsterdam (Knuttel 6780) en de staatsge-
zinde Hollandtse Praatjens (met diverse nadrukken) (Knuttel 6824 e.v.).
208 ’t Hollandts Rommelzootje (Knuttel 6782 en de variant 6783), en Gewapent Amsterdam en Aemsteldams
begin en voortgang, dat slechts te vinden is in Leiden (Thysius 5709). Zie Bijlage 1B, nr. 41a-b en nr. 42.
209 WNT XIII, 1015.
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Vrye Vreede was men wenschen.
Och! wat zijn de meeste menschen,
Bijster dom. Ik schenck’er Wijn.
Ik giet Oly in ’er wonden.
Ik heb Arons roê gevonden;
Maar men noemt’er vrucht fenijn.
d’Oudste van de Waterleeuwen,
Is te bijster in ’et schreeuwen,
Door ’et missen van zen roof.210

Nadat het Amsterdam gelukt was de vrede van Munster te bewerkstelligen, kan zij
zich voor haar inwoners doen gelden als de barmhartige Samaritaan. Daarnaast eist
zij de hegemonie voor zich op, die echter door veel anderen wordt betwist. Van de
hier genoemde waterleeuwen, waarmee de burgemeesters zullen zijn bedoeld, wa-
ren de omstreden handelsactiviteiten en grondspeculaties maar al te bekend. Ook
waren de Bickers uitgemaakt voor landdieven.211 Burgemeester Oetgens van Wave-
ren had eens gedaan weten te krijgen, dat enkele stukken van de totale hoeveelheid
grond die zijn vader aan de stad had verkocht, geen eigendomsbewijs van de stad
hadden gekregen. Daardoor kon hij die te zijner tijd in zijn voordeel aan anderen
toewijzen. De Bickers wisten hem later te dwingen die gronden tegen een lage prijs
aan de stad te verkopen, waardoor zij deze weer voor een forse meerprijs aan der-
den konden doorverkopen.212 Hoe men hun handel vond, moge blijken uit Zoets
oordeel: roof!

Nadat Amsterdam verteld heeft dat men gepoogd had haar van haar rijkdom te
beroven, ‘haar Boom te snoeyen, die door last van Peeren kraakt’, gaat haar betoog
verder over de dagen van de bezetting door Willem II. Daarin trekt een diversiteit
aan gebeurtenissen voorbij, die voor een deel licht spottend beschreven worden.
Met de waarschuwing van de postbode opent zij dit relaas.

Hij had zijn verhaal over de op de Hilversumse heide verdwaalde ruiterbenden
nog niet bekend gemaakt, of Amsterdam had, in Zoets voorstelling van zaken, zijn
verdediging gereed. Het volk was terstond onder de wapenen, ‘Luit begon zen Piek
te drillen’, het Schaapje wilde zich ook verdedigen en Graaf begon direct te graven.
Een aanstormende ruiter waarschuwde het volk goed op te passen, de schepen te
bemannen en ook zeker de schoenlappers en kleermakers niet te ontzien, want dat
volk is slechts op eigen voordeel uit.213 Allerlei schepen moesten de Amsterdam-
mers tegen de Waterlanders beschermen, ook wachten konden worden uitgezet,
maar een rampzalige zaak was het dat de beste soldaten waren afgedankt. Zelfs de
doopsgezinden werden door deze oorlogsgekte aangestoken, want een van hun
kerken hadden zij voor het krijgsvolk bestemd.214 Muiden scheen ook bezet te zijn
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210 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A1vo.
211 Prins 1933, p. 224.
212 Elias 1923, p. 131.
213 Een negatief oordeel over deze beroepsgroepen vinden we vaker bij Zoet.
214 Wagenaar 1760 I, p. 562.
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want de krachteloze drost van Muiden was gevlucht en klopte nu angstig aan de
poort, wat Amsterdam zelf de volgende opmerking ontlokte:

Des ontving, och! is ’t geen jammer?
Den benauden Amsterdammer
Een vergulde [bescheten] en krancke Drost.
Had de schoone Koninginne,
Hem dien rokken af zien spinne,
En geen houte neus gehad,
Al ’er Liefde was vervloogen,
Want hy had zen Broek bespoogen,
Met de gist van ’t beste Vat.215

Zoet refereert hier aan een gebeurtenis, waar een separaat pamflet mee is gevuld, 
’t Muyder Spoockje. Daarin wordt de spot gedreven met Gerard Bicker die uit een
denkbeeldige angst voor Willems troepen overijld midden in de nacht het Muider-
slot verliet en in de vroege ochtend vuil en ‘bescheten’ aan de Amsterdamse poort
klopte.216 Als Alida Conings dat allemaal geweten en geroken had!

Dan worden inundaties vermeld, waardoor boeren een goed heenkomen moes-
ten zoeken, er vielen zelfs schoten. Men doodde daarbij in het holst van de nacht
‘Keeskaax verloren paard’, omdat het geen wachtwoord kon geven.217 Maar, zo
gaat Amsterdam voort,

Toen begon me lont te ruiken,
En Gezanten te gebruiken,
Tot een reedelik Verdrag,
Want de tweedragt sleep er spooren.
Al de welvaart ging verlooren
Als men op den handel zag.
Wijsheid vond bequame wegen.
Ieder sloot terstond den degen,
Door de Vreede, in de oude plaats;
Maar men Goden moesten buigen,
En hun needrigheid betuigen.
In ’t verzetten van ’er maats.218 

Het werd hoog tijd vrede te sluiten. Amsterdams offerande daaraan bedroeg twee
‘Goden’: de gebroeders Bicker. Nadat Willem II de aftocht had geblazen, werd
vooral de hooghartige houding van de twee broers tegenover het gewone volk op
de korrel genomen. Merkwaardig is het, dat Amsterdam eerst enige negatieve ei-
genschappen over de Bickers ventileert en tot slot opmerkingen aan de hofpredi-
kant en pamflettist Goethals ontleent, over hun op eigenbelang gebaseerde han-
delspolitiek. Deze wordt direct daarop voor twistzoeker uitgemaakt:
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215 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A3 ro.
216 Knuttel 6813.
217 Ook beschreven in het zeer anti-Amsterdamse pamflet Lauweren-krans Gevlochten voor syn Hoocheyt
Wilhelm (Knuttel 6851). 
218 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A3ro.
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Dit schiet Goethals, uit zen kooker,
Als een twist en tweedracht stooker,
Tot de veeren in ’er huit.
Hij beschrijft men Ommegangen,
Zoo verwart, met quijl van Slangen,
Dat ’et nergens voegt noch sluit.219

Deze Delftse predikant haalde in zijn Ommeganck van Amsterdam fel uit naar de
handelwijzen van de Bickers.220 Door Goethals in een kwaad daglicht te zetten en
hem als warhoofd voor te stellen, haalt Zoet een tactische manoeuvre van stal,
waarmee hij de aandacht wil afleiden van zijn eigen kritiek op het broederpaar. Na
een aantal niet meer te verifiëren gebeurtenissen, waarbij vergelijkingen getrokken
worden met Bijbelse figuren, verzucht Amsterdam vervolgens:

Wie can al ’t bedrijf vertellen,
En tot een gedenckbaak stellen,
In een Boek of ope blad?
Was Homerus in ’et leven,
Ik zou aan zen veeder kleven,
En verdienen gonst en schat.221

Zij vergelijkt dan haar onmacht met het talent van een in haar ogen begenadigd
Amsterdams chroniqueur, Jan Vos:

Heer! hoe holt men brein dus bijster?
Zong de Vos niet als een Lijster
Op de boezem van de Vreê?
Liet hy zich niet lustig hooren,
Toen de Slotvoogd wierd verkooren,
Aan d’ontstelde Zuyerzee?
Treed hy, met zen gouwe vaarzen,
Niet doorluchtig in de laarzen,
Van Atheen, op ons Tooneel?
Doet zen Ganzeschaft geen wonder
Als ze Blixem, Vuur en Donder
Slaat uit Arans bekkeneel?
Wel te deeg is hy de Hailig:
Met zijn veeder vliegt men vailig
Op de Goddelikke Troon;
Des zal ik Kristijn verstrekken [dienstig zijn als],
En zijn geestig hoofd bedekken,
Met men eige Wapenkroon.222

Duidelijk is Zoets ironie te proeven als hij diverse gelegenheidsgedichten, maar ook
de door hem verguisde Aran en Titus, zo mild prijst. In een der laatste regels lijkt
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219 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A3vo.
220 Den Ommeganck Van Amsterdam (Knuttel 6773-6779).
221 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A4ro.
222 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A4ro.
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Amsterdam zich te vergelijken met Christina van Zweden. Deze had namelijk
Vondel in 1649 rijkelijk beloond voor diens lofzangen. 

Op de laatste bladzijde van het pamflet bevindt zich, zoals gezegd, geen proza-
tekst. Naast het gedicht was daardoor in de marge plaats voor enkele explicaties bij
een paar blijkbaar ook voor tijdgenoten erg duistere passages. Of Zoet zelf deze bij
nader inzien nodig achtte, is niet te achterhalen. Tegen het einde van het Rommel-
zootje nodigt Amsterdam ‘Grootvaêr’uit om Kermis te komen vieren; hij kan dan
met eigen ogen zien, wat zij niet heeft kunnen vertellen. Zij zal dan wijn schenken
en geen bier, dat volgens zo’n marginale toelichting van regenwater gebrouwen
was.223 Met deze uitnodiging eindigt Amsterdam opgelucht met de woorden ‘Vree-
de is best’. 

5.10.2 ’t Hollandts Rommelzootje, proza

De rechterkolommen zijn geheel gevuld met, naar wij mogen aannemen, proza van
Jan Zoet, waarin hij zijn visie geeft op de ‘gantsche Gelegentheyd’. Door te begin-
nen met de bekende zegswijze ‘Als Niet komt tot Iet, Dan is ’t allemans verdriet’,
zet hij de toon van zijn betoog. Deze spreuk is uiteraard van toepassing op het snel
uit het moeras opgeschoten Amsterdam, waarin, naast enkele goede eigenschap-
pen, toch vooral de slechte zijn aan te wijzen. Hoewel Amsterdam de stelende en
rovende Zeeuwen in toom wist te houden, maakte het zelf de fout de ‘eendracht’ te
verbreken door krijgsvolk af te danken. Deze misslag werd in het bijzonder de Bic-
kers aangerekend, waardoor de gedachte rees, dat de troepen van Willem II voor de
wallen van Amsterdam slechts dienden om de burgemeesters te vernederen. Ande-
ren waren de mening toegedaan dat de stadhouder Amsterdams rijkdom wilde be-
nutten om zijn leger te financieren en zijn zwager op de Engelse troon te installe-
ren. Volgens Zoet wilde ‘zen Hoogheid’ slechts ‘sommige hardhoofdige dringers’
uit Amsterdam verwijderen om daarmee deze stad weer in het gareel te krijgen. Hij
verwijst dan naar de situatie tijdens het Twaalfjarig Bestand. Toen hebben de Sta-
ten-Generaal en de stadhouder deze bevoegdheid van Amsterdam ontvangen om
de religieuze troebelen te helpen oplossen. Vrij plotseling zorgde Maurits, gevol-
machtigd door de Staten-Generaal, voor de verzetting van de wet in veel steden in
Holland, waardoor Oldenbarneveldt eenzaam op zijn post bleef, omringd door
zijn bitterste vijanden.224 Dit betekende zijn doodvonnis. Met andere woorden:
Amsterdam dient nu op zijn hoede te zijn voor de ‘Wraak’, zoals die uit het verre
’s-Gravenhage in heel Holland te merken kan zijn. 

Om de vergelijking van 1619 met 1650 ook met een bijbelse parallel te illustreren,
acht Zoet het mogelijk dat iemand zou kunnen wijzen op de onschuld van koning
David. Zijn voorganger Saul had namelijk een slachtpartij onder de Gibeonieten
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223 De schuiten met vers rivierwater konden de afgesloten stad niet in.
224 Zie bijvoorbeeld Evenhuis 1965 II, p. 228 e.v. en p. 248 e.v.
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aangericht, waarvan de naweeën onder het volk tijdens de regering van David nog
steeds duidelijk merkbaar waren.225 Het is mogelijk dat in deze gechargeerde verge-
lijking Maurits Saul zou voorstellen, de Gibeonieten de Staatsgezinden en David
Willem II. 

Daarna pareert Zoet een aanval op Willem II, die ook te lezen was in het populai-
re Hollants praatjen,226 waarin de anonieme schrijver, die zich ‘Hollander’ noemt,
hem vergelijkt met de Hertog van Alençon uit de tijd van de Franse Furie in Ant-
werpen. Deze bezette de stad volgens hem alleen om zijn gezag te vergroten. Prins
Willem daarentegen, zo betoogt Zoet, handelt slechts met toestemming van de Sta-
ten-Generaal. Hij laat dan verder de ‘Hollander’ aan het woord, die vindt dat elke
provincie een zelfstandig lichaam is met een eigen regering. Ten aanzien van de mi-
litie vormen zij echter samen één lichaam, waarin ieder een even belangrijke stem
heeft. Toch is het afdanken van delen van de militie, volgens de ‘Hollander’ een taak
van de militie zelf. Waar komt het anders vandaan, vraagt hij zich af, en hij poogt ‘al 
’t vuil van de Amsterdammers op zen Hoogheid te leggen’, terwijl de Bickers door
hem worden geprezen. Tegen deze voorstelling van zaken komt Zoet in het ge-
weer, maar hij wil de Bickers ook niet ‘als mooren’ afschilderen. Zij bevoordelen,
zoals iedereen, hun eigen familie; een gewoonte die zelfs tot de zeden van het land
gerekend wordt. De Bickers gingen weliswaar met schaarse middelen het huwelijk
in, maar de bemoeienissen met de West-Indische Compagnie hebben hun geen
windeieren gelegd. Overbekend zijn hun particuliere handel op de kusten van Bra-
zilë en hun met suiker volgeladen pakhuizen. Maar die handel valt nauwelijks te be-
kritiseren, want het bevorderen van de welstand van de eigen familie is volgens
Zoet een volkomen natuurlijke, menselijke eigenschap die ook onder de beesten
gebruikelijk is. Zelfs de bijbel ondersteunt deze opvatting, want de Apostel zegt
‘Wie zen Huis niet bezorgt, die is als een Heiden en Ongeloovige’. Zoet vraagt zich
dan alleen maar af:

Waarom dan deeze deugd in de Bikkers zo geweldig gewraakt? Laat zien of ’er iemand is,
die, op ’et kussen zittende, een andre weg, ten voordeel van zen huis, zal opslaan. Elck
heeft al te garen dat zijn Haan de Koningk is. En het is prijsselik zen rol, als het tijd is, wel
te speelen: wie anders doet, die mag, met recht, voor een Babok gescholden worden. Hier
van kan men, in d’allerkleinste Colegien, ja zelfs by de Hofden [sic], holla, Regenten van
den Schouwburgs, een staaltje vinden: want
De Weereld is een Speeltoonneel;
Elck speelt zijn Rol, en krijgt zen Deel.
Zoo heeft ’et geweest, zo is ’t, en zoo zal het ook zijn, tot dat men zegt: Het Spel is UIT.227
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225 Zie 2 Samuel 21: 1-14.
226 Knuttel 1825: Hollants praatgen Tusschen vier personen, Een Geldersman, een Hollander, een Vries, en een
Brabander. Het eerste deel. Antwerpen 1650. 
227 ’t Hollandts Rommelzootje, p. A4ro.
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Ook in de Schouwburg is men zichzelf het naast, een mentaliteit die Zoet tot zijn
nadeel ondervonden zal hebben, gezien zijn ironische opmerking. Dat hij daarbij
impliciet doelt op het niet opvoeren van Kornelia Bentivogli, ligt voor de hand.

5.10.3 Aemsteldams Begin en Voortgangh 

Niet lang na het verschijnen van het Rommelzootje publiceert Zoet een ander ge-
dicht, waarin niet alleen groei en bloei van Amsterdam maar nog meer de vrijheid
van de burgers bezongen wordt: Aemsteldams Begin en Voortgangh Van het Jaar
1204 Tot op den vierde Augusti van ’t Jaar 1650.228 Van deze plano is slechts één
exemplaar bekend,229 dat ook nog zo kort is afgesneden, dat enkele voetnoten en
vermelding van auteur, drukker en plaats ontbreken. 

In twaalf coupletten wordt, zoals de titel aangeeft, de opkomst en voortgang van
Amsterdam verteld.230

Na een moeizaam begin, toen Amsterdam, de ‘Moeder van de Vreede’, nog ge-
teisterd werd door vuur, watersnood en moord, werd de stad tot troetelkind van de
graven en men bouwde er hoge muren en poorten omheen. De handel nam een gro-
te vlucht, ’t IJ krioelde van schepen en massa’s vreemdelingen wrongen zich door
de kromme straten. Het werd de hoofdstad van de steden: 

Een Voedster van het Landt. Een Troost der Meedeleeden.
Een Peerel zonder Gaê. Een Zenuw van de Staat.
Een Roem van ’t Graaflik Hof. Een Honig-korf vol hooning.
Een Vorstelik Juweel. Een Lijfpaardt van de Kooning.
Een dichte buers vol goudts. Een Raadt-Vrouw inde Raadt.231

Door de sterker wordende ‘heerschende Eendracht’ kon met behulp van de stad-
houders het Spaanse geweld worden bedwongen. Daarna kwam ‘de Witte Vreê’, de
Gulde Vryheidt’ begroeten en er heerste vreugde alom. Maar dan treft jaloezie de
stad, ‘Hoe geeft de Bitze nijdt aen Aemstel zulck een beet?’ De poorten worden ge-
sloten en de trommels geroerd, de burgers bewapend en de stad in staat van paraat-
heid gebracht. Polders worden onder water gezet en ‘Elck mompelt van de zaak
met een verbitterdt oordeel’. Na vijf dagen geeft Willem II het bevel de troepen af te
voeren en terstond:

De Stadt krioelt van vreugd en laat ’er waapens vallen.
Men haelt’er grof geschut, met blijdschap, van de Wallen,
En ieder roept Godt lof, dat Onweêr is voorby.232
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228 Met enkele varianten ook de DW, p. 140-142. 
229 Thysius 5709. Zie Bijlage 1B, nr. 42.
230 Het is niet onmogelijk dat Zoet deze titel ontleend heeft aan het grote werk over de zeereizen van de VOC,
in 1646 verschenen: Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie,
[door Isaac Commelin], Amsterdam. Een dergelijke overeenkomst legt dan vooral de nadruk op de economische
bloei van de stad.
231 Aemsteldams Begin.
232 Aemsteldams Begin.
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Meer dan in het Rommelzootje worden hier niet alleen Amsterdams bloei en vrij-
heid uitbundig bezongen, maar tevens de welvaart van haar inwoners. Naar de re-
denen van deze uitgave kan men slechts gissen; een correctie op de wat negatieve
geluiden in het Rommelzootje kan zeker in Zoets bedoeling hebben gelegen. Het
optreden van Willem lijkt hier een storm in een glas water en over verdere conse-
quenties wordt met geen woord gerept. Zoet lijkt hier meer nog dan in zijn vorige
pamflet zijn onpartijdigheid te willen etaleren.

5.10.4 Palm-Kroon voor de Heeren Andries en Cornelis Bikker

Zoet heeft meer wegen gezocht om zijn kritische houding ten opzichte van de fami-
lie Bicker openlijk te corrigeren, ondanks hun abdicatie. Het was namelijk kort na
hun vertrek nog zeer aannemelijk, dat zij weer in hun burgemeestersambt zouden
worden hersteld. Zoet poogt zich te rehabiliteren door de vooralsnog onbekende
rijmelaar van Borgemeester Bickers Laurekrans of Victory Waghen233 in een barok
gedicht aan te vallen. In dat anonieme pamflet werd de politiek van Willem II ge-
prezen en die van de Bickers, de Amsterdamse schelmen, bespot en veroordeeld.
Het zijn landverraders, wier einde de auteur zich als volgt voorstelt:

Worricht, Brandt, en Hanckt met schande,
Roeyt haer Naem, uyt dese Lande,
Die Verraeders sijn gheweest,
Daer men langh heeft voor ghevreest.234

Zoets reactie op deze filippica, Palm-kroon voor de Heeren Andries en Cornelis Bik-
ker, is voor het overlijden van Willem II in november 1650 verschenen.235 De ondertitel
‘Aan de Brainlooze Vlechter van de vuyle Lauwerier-Krans’ wijst op een tweede be-
doeling van Zoet. Hij vergelijkt in zijn hekeldicht de rijmelaar met diverse vogels van
gering allooi, zoals een ‘Bontekraai van ’t Hof’, een ‘Koek-koek’, een ‘Schollevaer’
en een ‘Nacht-Uyl’, die uit haat naar ’t puik der Amstelgoden spuugt. Deze laatsten,
de Bickers, zijn te vergelijken met een Pompeius en een Cato, die volgens Zoet voor
’t burgerrecht hun eigen welvaart opgaven. Net zoals Odysseus Palamedes verraden
heeft door in zijn tent geld te verstoppen, beschuldigt de onbekende rijmelaar de
Bickers van verraad. Maar Zoet stelt hen voor als de vleesgeworden onschuld, die
rechtop in het beestenpark staat temidden van verscheurende dieren. Deze zullen hem
echter niet aanvallen, want de ‘gerechte Wraak’ wacht op ander voedsel. 

Deze ingewikkelde metaforische constructie lijkt Zoet ontleend te hebben aan de
prent die aan Vondels Palamedes voorafgaat. Daarop is een beestenperk afgebeeld,
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233 Knuttel 6816 en 6817 (variant). Het gedicht is ondertekend met A.W.K.P., gedrukt in 1650 in Hol en Bol-
land. Het moet niet verward worden met Lauweren-Krans Gevlochten voor Syn Hoocheyt Wilhelm. Dit is een
dialoog, geschreven door de Haagse predikant Stermont, ook voorzien van kritiek op de Bickers, maar in minder
felle bewoordingen.
234 Borgemeester Bickers Laurecrans 1650, p. A6vo.
235 Knuttel 6819 en 6820 (variant). Ook afgedrukt in de DW, p. 81-83. Zie Bijlage 1B, nr. 43a-b.
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waar in het midden Palamedes (Oldenbarneveldt) staat, onaangeraakt door het ‘grim-
mend’ ongedierte.236

Dan vervolgt Zoet met Loevestein. Deze gevangenis schrikt voor ‘Hollands
Heerlikheid’ en opent snel haar poort om alle onlangs opgesloten regenten vrij te
laten:

Dit wonder zal gewis de Vorst eens ziende maken, 
En tonen, by den dag, de Wolf in ’t Schaapekleed.
Hy zal, van ’t boos vergif der snoode pillen, braken,
Die zijne Achitophel met zuiker, overkneed.237

Dit wonder, het openspringen van Loevestein, moet ervoor zorgen, dat Willem II
weer een helder oog krijgt voor de werkelijkheid, waarna een verdere loutering bij
hem te verwachten is. Met de wolf in het schaapsvel en Achitophel, de naam van
een voormalig raadsman van David, kunnen onbetrouwbare raadslieden zijn be-
doeld. 

Zoet verwacht nu, indien het inzicht bij Willem geheel is teruggekeerd, dat het
kruisschild van Amsterdam weer door de van achter de wolken tevoorschijn geko-
men zon beschenen zal worden, De Bickers, die uit hun ambt gezet waren, zullen
dan weer het Raadhuis in- en uitlopen, maar de ‘koekoek’ zal in zijn Lauwerkrans
ten onder gaan. Tot slot vermeldt Zoet, dat de ‘Wijsheid’ haar oren gesloten houdt,
om niet meer naar een blaffende gek te hoeven luisteren.

Met dit gedicht heeft Zoet de schijn gewekt een adept van de Bickers te zijn ge-
worden, door hen te vergelijken met deugdzame en heldhaftige politieke coryfeeën
uit de Romeinse oudheid en zelfs met Oldenbarneveldt, die de onschuld van het
broederpaar moet verbeelden. Deze draai heeft Vos hem later nog kwalijk geno-
men.238 Een aanwijzing, dat Zoet bij de Bickers in het gevlij wilde komen, is ook te
lezen in zijn ondertekening van het gedicht: ‘verdraag de Zotten’. Hiermee zal hij
ongetwijfeld gerefereerd hebben aan zijn bijnaam, Jan Zot, waaronder hij in die tijd
ook bekend was, zoals eerder bleek uit Huygens hekeldichtje. In hoeverre hij met
dit gedicht ook goede sier wilde maken bij andere leden van de Amsterdamse magi-
straat, is uit dit gedicht niet op te maken. Dat Zoet de Bickers het puik der Amstel-
goden noemt, kan eventueel bij de andere burgemeesters kwaad bloed gezet heb-
ben, want deze eerbetuiging ging aan hun neus voorbij, tenminste als zij daarom in
dit geval gegeven zouden hebben!

Onder Zoets Palm-kroon is nog een scheldkannonade afgedrukt, die ook afzon-
derlijk te koop was aangeboden. Dat gedicht is geschreven door zijn vriend Ko-
ninck, een medechiliast die wij later zullen ontmoeten:
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236 Wijngaarts 1978, p. 42.
237 Palm-kroon.
238 Zie hoofdstuk 7, p. 438-439.
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Aen de Poëet van de LAVWER-KRANS

Wie eymants Faamrover, Lasteraar, vervloeckte Menschemoorder, 
eer steelt,die Duymzuyger, Toorenhaan, Gemeene rustverstoorder,
steelt sijn le- Wat waant ghy! onzen Prins, dat die de Sauze smaakt,
ven. Waar meê ghy ‘y punt van d’eer der Heeren Bickers raakt?

Verdoolt is u gedacht, ha, valsche Lauwerstichter,
Uw loon die zy daer voor den Haerlemschen Richter.239

5.10.5 De houding van Zoet in dit conflict, een conclusie

Vondels bekende zegswijze, geciteerd onder het Rommelzootje, kan gezien worden
als een bondige samenvatting van Zoets visie op de mens, die zowel uit de poëzie als
uit het proza van dat pamflet is te destilleren. Met betrekking tot de aan bod geko-
men gebeurtenissen in het Rommelzootje is die visie te nuanceren door haar afstan-
delijk relativerend te noemen, maar ook ironisch-humoristisch. 

Het gedicht in dat pamflet sluit aan bij zijn vroegere lange hekeldichten, die meer
nog dan hier gekenmerkt werden door moeilijk te duiden passages, waarin Zoet
aandacht vroeg voor allerlei details. Zijn stijl is hier in vergelijking met zijn onlangs
vervaardigde grote hekeldichten over de Doreslaeraffaire minder barok en wat
boertiger. Door de stilistische kwaliteiten steekt het zeker uit boven de vele andere
waarin de toenmalige gebeurtenissen in Amsterdam zijn weergegeven. In de Palm-
Kroon is Zoet aanmerkelijk feller en barokker, een stilistische aanpassing die hij
kennelijk voor deze gelegenheid nodig geacht heeft. 

In zijn prozawerk komt meer de verteller in Zoet naar voren dan een theoreticus
die zich ingraaft in politieke maximen. De in het pamflet geventileerde opvattingen
over de politieke constellatie van de Republiek komen van een ander. Zoet betrekt
geen stelling, hij spaart – in dit geval althans – liever kool en geit. Daarom is de op-
vatting van Prins dat de overmacht van de familie Bicker op economisch en politiek
terrein breed wordt uitgemeten, te ongenuanceerd. Zoets hekeldicht in het Rom-
melzootje ziet hij vooral als een hoongedicht op hun politieke val.240 Hierboven is
echter gebleken dat het gedicht zeker niet met hun voortijdig aftreden spot, maar
een ironische ondertoon valt er duidelijk in aan te wijzen.

Opvallend is dat Zoet weinig waardering heeft opgebracht voor Willems poli-
tiek die resulteerde in de bezetting van Amsterdam. Ook in het Aemsteldams Be-
gin en Voortganck ontbreekt elke begrip voor een dergelijk optreden, zelfs een ne-
gatief geluid, ‘de bitze Nijd’ is er te horen. In hoeverre die depreciatie met zijn
vredelievendheid of anders met zijn angst voor justitie samenhangt, is niet te be-
wijzen, begrijpelijk is zijn standpunt wel. Ook speelt het feit dat hij Amsterdam-
mer is en zich met de stad verbonden voelt, een belangrijke rol. Dat hij waarschijn-
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239 Palm-kroon.
240 Prins 1933b, p. 223.
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lijk de nog immer aanwezige invloed van de Bickers, ondanks zijn pluimstrijkerij
in de Palm-Kroon, toch heeft onderschat, zal hij later tot zijn spijt hebben moeten
constateren. 

5.11 Lijk-Toorts en Geboorte-zang

Stadhouder Willem bleek geen lang leven beschoren. Na een jachtpartij met zijn
confrater, de Friese stadhouder, op ‘Syn Hoocheyts Wiltbaen’ bij Dieren, overviel
Willem een ziekte, waarvoor hij ter verpleging naar Den Haag werd vervoerd. Daar
constateerde men dat hij door de pokken was aangetast, een ziekte die hem op de
avond van de zesde november noodlottig werd. Zijn overlijden werd door velen
betreurd, maar anderen waren er dankbaar voor. Mary, zijn vrouw, was in die tijd
hoogzwanger en baarde op de veertiende daarop hun zoon, de latere Willem III.
Natuurlijk ging de mare van dood en geboorte door het gehele land en verschafte
ruimschoots voedsel aan vele gelegenheidsdichters.241 Na Willems dood brak er een
‘aera van Staatsgezinde “Vrijheid” aan’,242 die zich vooral ook in Amsterdam zou
manifesteren. 

Mogelijk heeft Zoet zichzelf in die periode in een politiek vacuüm bevonden. De
door hem te elfder ure bewierookte Bickers waren van het toneel verdwenen en
met zijn indirekte kritiek op Willems aanslag kon hij zijn goede naam in Den Haag
verspeeld hebben. In dit licht moet waarschijnlijk Zoets Lijk-Toorts en geboorte-
zang’, voor d’overleede Hoogheit. Willem, Prinsze van Ornaje, &c. En deszelfs eni-
ge zoon beschouwd worden.243 Het lange gedicht is in Amsterdam gedrukt, op-
nieuw voor Nicolaas Franszen, die in dit geval de intrigerende naam van zijn
boekhandel op zijn uithangbord niet heeft vermeld.244 Opvallend is dat dit gelegen-
heidswerk niet in de DW is opgenomen. Misschien was het in 1675 ook al schaars
geworden.245

Uit het feit dat hij dit gedicht aan de ‘Staaten der Zeeven-vrije Landen’ opdraagt,
geeft Zoet aan dat hij de politieke situatie goed heeft begrepen; voor- en tegenstan-
ders van Willem II hadden zich in zijn tekst kunnen vinden. Het gedicht zelf is niet
een van zijn beste poëtische prestaties, in meer dan één passage verworden al te ba-
rokke beelden tot bombast. Toch bezit Zoet fantasie genoeg om de lezer, maar
vooral de toehoorder in de juiste stemming te brengen. Het is goed mogelijk dat hij
dit werk in Den Haag heeft voorgedragen. Zijn aanwezigheid aldaar om zijn werk
voor te dragen, zal vaker in beeld komen. 
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241 Knuttel vermeldt er achttien: nrs. 6866-6884.
242 Elias 1923, p. 139.
243 Zoets Lijk-Toorts en Geboorte (Knuttel 6880). Zie Bijlage 1B, nr. 44.
244 Zie hiervoor, p. 199.
245 Zie over de DW hoofdstuk 10, p. 631-635.
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In de Lyk-toorts geven naar Zoets gevoelens natuur en gebouwen in ’s-Graven-
hage natuur blijk van de droefenis van Willems overlijden. Aan het Hof verzucht
men wie de strijdbare Amsterdammers straks zal intomen, wie de ruzie uit het land
zal verdrijven en de vrede kan bewaken. Willem, met ‘Helm en Pluim gebooren’,
had daartoe de wijsheid en bezat andere superieure eigenschappen, waardoor hij
door velen werd geëerd. Zelfs de ‘Britse Roos’ontsloot haar bladeren voor hem.
Maar zijn dood ontnam aan alles luister en kracht, zelfs de ‘Leeuw viel op zen Pijlen
neder’. Ook de ‘Rhijn-Swaan’, Vondel, die een lijkzang voor de vader schreef, weet
nu niet hoe zijn veer te roeren. Vanzelfsprekend wordt boven iedereen de weduwe
getroffen, maar dan – wonderbaarlijke ommezwaai! – is het alsof Willem uit de
dood herrezen is. Mary heeft een zoon ter wereld gebracht, een nieuwe telg, waar-
door, naar Zoets overtuiging, de ‘Oranje Roos weer sap krijgt’. De tegenstanders
van het Oranjehuis zullen daarentegen met veel spijt in hun hart deze ontwikkelin-
gen gadeslaan. Nu zijn vader overleden is en aan het kind ‘Schild en Kroon’ ge-
schonken wordt, spreekt Zoet de verwachting uit:

Mogt Jakob nu tot Voogt verstrecken;
En aan de Prins, de Weg ontdekken,
Die ’t Lijdtsaam hart in Zion leidt:
Zoo zou Hy, zonder bloedt vergieten, 
Een vorstelikke plaats genieten,
Als David hier de Rijxstaf sweit. Iesai: 32.1
Doch deese Wensch is gants verlooren Ezech: 37.24
De Weerelt kan zijn Stem niet hooren,
Al klincktze, voor’er, noch zo schel.
Koom hier dan zuilen van de Landen:
Draag deese Hoofd-tak op uw handen;
En streel, en Eer, en Stier hem wel. 

Na vaders dood dient Jacob de jonggeborene tot religieuze leidsman. Zoet zal hier
de oudtestamentische Jacob voor ogen gehad hebben, de gelouterde stamvader van
het volk Israël en dus een belangrijke leidsman voor de latere Willem III. 

De in de marge van het gedicht vermelde bijbelplaatsen hebben een licht visionai-
re strekking. In de eerste is er sprake van een rechtvaardige koning, naar wie andere
vorsten zich zullen schikken. In Ezechiël 34:23 en 37:24 wordt Gods knecht, Da-
vid, als koning en herder voor het volk van Israel naar voren geschoven. Deze Da-
vid, in de theologie beschouwd als een prefiguratie van Jezus Christus, zal het volk
van Israël leiden. Voorlopig zal er echter geen sprake zijn van een vervulling van
Zoets impliciete profetie wat betreft de toekomstige stadhouder, hij hoopt slechts
dat de buurlanden de jonge Willem zullen steunen. 

Een kwatrijn besluit dit gedicht, dat voor ongeveer tweederde gewijd is aan de
derde Willem:

Dood en Leeven.

De TWEEDE WILLEM sloot des* Zondags zijn Gesicht:
Na vier-paar daagen zag de DARDE ’t eerste Licht:
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Men poog, hier uit, iets vreemts den Landzaad voor te spelden;
Want deeze (a) Tijd belooft Twee wonderlikke Helden..

* Den 6 van Slagt-Maant (a) Daniël 8:.23,.24,.25.en 12.vs1.

In deze profetische bijbelse ondersteuning van het te verwachten koningsschap is
sprake van de opstanding van een krachtig koning, die verderf zal brengen onder de
boosdoeners, die de maat vol hebben gemaakt. Ook tegen de Vorst der Vorsten zal
hij opstaan, maar door mensenhanden zal hij niet ten onder gaan. De laatste plaats
uit Daniël behelst de opstanding van Michaël, de grote vorst, die het volk van Israël
zal bevrijden. In overeenstemming met deze profetieën verwacht Zoet dat de jong-
geboren Willem een dubbelrol zal gaan vervullen: stadhouder en Verlosser in de
eindtijd. Deze niet mis te duiden parallellen vertellen veel over Zoets zienswijze en
verwachtingen van het koningsschap. Een dergelijke bijbelse visie op de wereldlijke
macht deel zal ongetwijfeld deel uitmaken van Zoets chiliastisch concept. Met dit
gedicht heeft Zoet zijn politieke plaats weer duidelijk aangegeven.246 Maar met de
primeur alhier aan zijn signatuur ‘Amsterdammer’ toe te voegen, heeft hij tevens te
kennen gegeven Amsterdam als zijn geliefde stad te zien. 

5.12 De ‘Post-Hoorn’

De traditie wil, dat men aan het begin van het nieuwe jaar iemand verblijdt met een
gedicht. Misschien is Jan Zoet deze traditie ook getrouw is geweest, maar alleen uit
het Minne-beekje is een dergelijk gedicht van hem bekend.247 Dat soort gelegen-
heidswerk is veelal verloren gegaan, maar de Post-hoorn Geblaazen voor d’E. Hee-
ren en Kooplieden deezer Steede Amsteldam blijkt voor het nageslacht bewaard,
doordat het is opgenomen in de DW.248 Zoet heeft in het begin van januari 1651
deze nieuwjaarswens vervaardigd. Van de alerte verdediging van Amsterdam tegen
de aanslag werden de topics, die nog vers in het geheugen gelegen moeten hebben,
daarin opgehaald. Hij draagt het – niet zonder reden – op aan de magistraat, terwijl
bij deze gelegenheid ook de kooplieden die evenzeer de welvaart van de stad bevor-
deren, niet vergeten worden. Zoet presenteert zich in zijn nieuwjaarsgedicht als de
postbode, die even voor de aanslag Willems cavalerie op de Hilversumse heide had
waargenomen. Volgens deze postbode zorgt de Tijd ervoor, dat iedereen achter de
waarheid komt. Dit betreft ook de periode,
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246 Dat dit gedicht Zoets Oranjeliefde zeer ‘tam’ vertoont, zoals Prins vindt, moet vooral gezien de toegevoeg-
de profetische plaatsen uit de bijbel als minder juist betiteld worden. Prins 1933b, p. 224. 
247 Hoofdstuk 2, p. 100.
248 DW, p. 203-204.
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Toen, ’t hollende onverstand,
De Stok-Beurs van het Vaaderland,249

De Vre’erijke Amstel zogt t’ontvoeren.250

De postbode Zoet wijst hiermee op de eertijds geuite veronderstelling, dat Willem
II de intentie had Amsterdams rijkdom te gebruiken voor het financieren van zijn
leger en ondersteuning van de Engelse tak in de familie. In zijn functie als postbode
kan Zoet nu gemakkelijk Willem II een onverstand noemen, maar het is ook moge-
lijk, dat hij diens raadslieden, zoals hij eerder deed, op het oog heeft gehad. 

Na kort de belegering met de goede afloop te hebben gememoreerd, prijst hij op
een barokke manier de wijsheid van zowel de magistraat als die van de burger:

Zoo dwingt de wijshaid, groot van geest,
Het allerschrikkelikste Beest,
De blinde moedwil in ’er toomen [teugels].
Godt geeve, dat dit Nieuwe-Jaar,
De trouwe boodschap, voor ’t gevaar,
Altijd, in uw gehoor, laat drijven;
Op dat de Beurs, en ’t Beurs-çieraadt,
Zoo lang ’er Post, of Post-paard gaat,
Voorspoedig zy; en ons doet blijven,

Uw’E.Alleronderdanigste Dienaar.251

Zijn heilwens is vooral een waarschuwing die ondanks zijn vertoonde tweeslachti-
ge houding welgemeend is, want de welvaart van Amsterdam, haar handel en zeker
de Beurs gingen Zoet zeer ter harte, zoals reeds eerder was gebleken. De onderda-
nigheidsbetuiging waarmee hij zijn Post-hoorn afsluit, staat echter in duidelijke te-
genstelling tot die onder zijn Zabynaja uit 1648, waarmee hij zich toen de gelijke
waande van de Amsterdamse schepen Gerard Schaep.252 Dat deze nieuwe nederig-
heid toch niet in zijn voordeel heeft uitgepakt, zal nu blijken.

5.13 Het tweede proces tegen Jan Zoet

Van 6 december af waren schout en schepenen in de weer diegenen op te pakken en
te verhoren, die de laatste tijd met allerlei schotschriften de Amsterdamse magi-
straat hadden belasterd.253 Dat vooral de gebroeders Breeckevelt, drukkers van ver-
schillende felle pamfletten tegen de Bickers, zorgvuldig verhoord werden, duidt
erop dat de invloed van dit voormalig burgemeesterpaar nog volop aanwezig was. 

Op de laatste dag van de verhoren, 18 januari 1651, werd ook Jan Zoet opgepakt.
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249 Grote beurs met zakjes voor verschillende muntsoorten (WNT XV, 1842).
250 DW, p. 204.
251 DW, p. 204.
252 Dat Zoet Schaep waardeerde, blijkt uit zijn grafdicht voor hem (DW p. 145-147).
253 Uitvoerig bij Prins 1933b.
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Wat de direkte aanleiding voor zijn arrestatie was, blijkt niet uit de verhoren, maar
dat justitie al lang een oog op hem had, is gezien recent verschenen hekeldichten be-
grijpelijk. Hij bekende in Den Haag te zijn geweest en daar een zekere herberg te
hebben bezocht, waar ‘De Stad Brussel’ uithangt ‘naest de Kaetsbaen’ van Gerrit
Pauw, waarschijnlijk de ‘caetsbaen van Sijne Hoogheijt’.254 Daar heeft hij naar zijn
zeggen van de klerk van een raadsheer een geschrift ontvangen, getiteld Haegsche
Roscam. Dit werkje dat op de titel na geheel onbekend is, zal in navolging van Von-
dels gedicht misschien de Amsterdamse magistraat gehekeld hebben. In dat geval is
niet alleen Zoets belangstelling ervoor te verklaren, maar zeker ook die van de Am-
sterdamse justitie. Hij had zijn kopie van de Haegsche Roscam in ieder geval aan
justitie moeten overhandigen. Dit bezoek aan Den Haag is waarschijnlijk het eer-
der veronderstelde bezoek, waarin hij aan het hof zijn Lyktoorts voordroeg. Tij-
dens het verhoor bekende Zoet De gehoonde Coninginne, het Rommelzootje en de
Palmcrans (bedoeld is de Palmcroon) vervaardigd te hebben. 

Tien jaar na zijn eerste aanvaring met het gerecht zal hij er ditmaal niet met ‘hant-
tastinghe’ afkomen, want Zoets kritiek op diverse leden van de familie Bicker werd
hem erg zwaar aangerekend. Hij had, volgens justitie, in plaats van zijn ambacht als
boekdrukker en -binder op een nette manier uit te oefenen, zich onledig gehouden
met het vervaardigen van ‘onbehoorlycke’ boeckjens en rijmereytjens’ die hij in
Amsterdam heeft laten drukken en ‘uytgaan’. Men komt dan op 21 januari tot de
conclusie dat het gaat om ‘saeken van quaede consequentie, die in een stad van
rechten niet behoren te worden geleden, maer ten exempelen gestraft’. De uitspraak
zal Zoet niet meegevallen zijn:

hem bannen by desen uyt de stad de vreyheijd van dien een mijl in ’t ronde, den tijd van ses
achtereenvolgende jaeren, op pene van meerder straffe indien hij sijn bannissement compt
t’infringeren, mits betaelende de costen van sijn gevangenisse en misen van de Justitie.255
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254 De Bondt 1993, p. 115.
255 Prins 1933b, p. 227.
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6.1 Jan Zoets verbanning 

Het kan zo gegaan zijn: na de voorlezing van de ‘sententie’ werd Zoet door een of
meer gerechtsdienaren lopend of per schip naar een der banpalen buiten Amster-
dam geleid en daar achtergelaten.1 Nadat de begeleiding zich verwijderd had, zal hij
ongetwijfeld langs een omweg Amsterdam weer binnengekomen zijn en daar on-
dergedoken, want van een lange periode van afwezigheid is geen sprake geweest,
gezien de door hem ontplooide activiteiten gedurende de komende zes jaar. 

Zijn ballingschap moet slechts een geringe indruk hebben nagelaten of geheel
vergeten zijn, want latere biografen en literatuurhistorici reppen er niet over. Zelfs
de achttiende-eeuwse historicus Wagenaar, die overleveringen aangaande Jan Zoet
nog had kunnen horen vertellen, maakt in zijn weinig lovend artikel over Zoet geen
melding van diens verbanning.2 De eerste biograaf van Zoet, die een tijdelijke ver-
wijdering uit Amsteram vermoedde, was W. Zuidema. Een puntdicht van Jan Vos
had hem op die gedachte gebracht.3 Met de contemporaine procesakten kon pas
Izak Prins het bestaan van een ballingschap bewijzen.4 Na deze onthulling hebben
sommigen verondersteld, dat Zoet die zes jaar buiten Amsterdam, misschien in
Haarlem of zelfs in Den Haag moet hebben doorgebracht.5 Dat deze veronderstel-
lingen in het algemeen onjuist zijn, blijkt niet alleen uit het feit dat hij ook geduren-
de zijn ballingschap met een zekere regelmaat werk bij Amsterdamse uitgevers laat
verschijnen, maar ook uit een groot hekeldicht op hem.6 Deze felle uithaal naar Jan
Zoet ondersteunt krachtig mijn veronderstelling, die ook op andere feiten berust,
dat hij deze zes jaar op een paar reizen en bezoek aan andere steden na in Amster-
dam heeft doorgebracht, zij het waarschijnlijk voortdurend als onderduiker. We

1 Een dergelijke procedure vermeldt Dudok van Heel in zijn artikel over de Amsterdamse katholieken in de zo-
mer van 1585 (Dudok van Heel 1985, p. 13).
2 Wagenaar 1760 III, p. 248. Zie over hem en zijn visie op Zoet hoofdstuk 11, p. 661-662.
3 Zuidema 1905, p. 84, noot.
4 Prins 1933, p. 225, en passim.
5 Prins 1933, p. 226, veronderstelde Haarlem, en Albach 1977, p. 66, stelde Den Haag vast.
6 Zie hierna, p. 321-324.
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mogen daarbij aannemen, dat Zoet zijn drukkersbezigheden heeft moeten staken.
Andere werkzaamheden gedurende zijn ballingschap komen later ter sprake.

6.2 Verjaarsgedicht 

Familieden hebben voor zover wij weten Zoet nooit weten te inspireren tot een lof-
dicht of treurzang. Zelfs zijn geliefde Machteltje Klaas heeft na zijn gedichtjes van
hem om haar in te palmen moeten wachten tot kort na zijn verbanning in 1651.7

Toen vond hij blijkbaar een reden om haar met een gedicht te vereren. Waarschijn-
lijk bestond het gedicht slechts in handschrift en is het later in handen is gekomen
van de uitgever van de DW, want alleen daaruit is het bekend. Opvallend is de lief-
devolle en plechtige toon, waarmee hij Machtelt benadert:

An d’Eerbaare
MACHTELT KLAAS,

Mijne beminde Huis-vrouw,
Op zeekere toeval, en geleegenthaid van mijne

GEBOORTS VERJAARINGE.
In Amsteldam, den zesten dag van Dorremaans [maart].

des Jaars 1651

De Zuure Maart, begroet, met eene lag,
Het Jaargety van mijn Geboortedag,
En koomt, vol vreugds, de milde Floora wenkken;
Om ’t Y, met puik van bloemen, te beschenkken.
Maar, ogh! zy treed al veel te langzaam voort;
Heur Roozen-hoed, die Volk-aarts hart bekoort,
Wanneer het Woud, van minnezangen, schaattert,
Is nog te dor, en, met geen dauw bewaatert.
Heur fiere schoot ontbreekt het eêlste stof;
Den rijksten schat van Amstels Vorstenhof;
En pronkt alleen met wainig tijdeloozen:
Des kwam mijn Lief, en brogt een krans, van bloozen,
Met hartebloed gemaalt op wit Zattijn,
Op dat mijn ziel daar mee gekroont zou zijn;
En, als een Bie rondom heur koontjens zweeven. 
Wat danks zal ik heur, voor die weldaad geeven?
Wat anders? dan, een tong vol hooningraadt,
En zulk een hart, daar Kristi beeld in staat;
Dat vaardig is tot dulden, en tot duikken.
Dat kan mijn Lief, tot heure dienst gebruikken.8

Een of andere gebeurtenis, ‘zeekere toeval’ en zijn verjaardag hebben hem er toe ge-
bracht dit gedicht voor Machtelt te schrijven. Dat Zoet deze maand zuur noemt, is
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7 In het Minne-beekje, zie hoofdstuk 2, p. 95-98. 
8 DW, p. 227-228.
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goed voorstelbaar, want op de vijfde ervan werd het winterse Amsterdam geteisterd
door een grote overstroming, veroorzaakt door een noordwesterstorm vergezeld
van sneeuwbuien. Daardoor begaf onder meer de Sint Antonisdijk achter de
Nieuwmarkt het.9 Maar in deze maand gloort volgens Zoet ook de lente, die echter
nog niet veel te bieden heeft en slechts schoorvoetend nadert. In deze sombere tijd
betekenen Machtelts blozende wangen een verjaarsgeschenk voor Zoet, daarin
schieten de ‘tijdeloozen’(narcissen) van Flora nog tekort. Hij kan haar daarvoor al-
leen met aangename woorden danken en zijn hart schenken, waarin door Christus
na te volgen, begrip en lijdzaamheid verenigd zijn. Niet slechts het daaruit voort-
vloeiende ‘dulden’, ook het ‘duiken’ is een eigenschap van zijn hart, in mystiek-spiri-
tualistische zin wel aangeduid met de term ‘Gelassenheit’, als kenmerk van de we-
dergeboorte.10 Zowel zijn zoete woorden als zijn liefde, gesymboliseerd in de topos
van het schenken van het hart, staan, wat Zoet betreft, Machtelt ten dienste. Mis-
schien moeten wij ons de realiteit achter dit gedicht als volgt voorstellen: Zoet is ook
tijdens zijn verjaardag ergens in Amsterdam ondergedoken en laat haar door dit ge-
dicht zijn dankbaarheid weten om haar liefde die hij uit haar blozende wangen leest. 

6.3 Visies op en van Zoet

Twee publicaties verschenen vrij snel na zijn verbanning, een pamflet en een anek-
dotenbundel. Beide duiden erop dat Zoet zeker in Amsterdam enige bekendheid
genoot. Uit enkele details valt op te maken dat de als eerste te bespreken tekst waar-
in zwaar tegen hem gefulmineerd wordt, kort na het bekend worden van Zoets ver-
banning moet zijn verschenen. 

6.3.1. De Rechten Konink Midas

Een onbekende pamflettist, zich presenterend onder het pseudoniem ‘In omnibus
idem’,11 moet in deze periode Den Rechten Konink Midas, ontdekt in sijn lange
Ezels-oren vervaardigd hebben.12 Hoewel dit geschrift voornamelijk was bedoeld
om de Amsterdamse schoolmeester Konink behoorlijk de mantel uit te vegen van-
wege zijn aanval op Goethals, verdient het hier toch alle aandacht omdat de ‘gods-
dienstige’ praktijken van Jan Zoet eveneens een forse veeg uit de pan krijgen.

De schrijver is een groot voorstander van de vrede met Spanje, die hij als door
God gezonden kwalificeert. Met deze opvatting staat hij pal achter de door de Am-
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9 Buisman 2000, p. 513.
10 ME II, p. 448-449.
11 Het motto ‘voor allen dezelfde’ staat voor de claim een onpartijdig oordeel te geven. Dit is ook een zinspreuk
van P.C. Hooft.
12 De Rechten Konink Midas. Ontdekt in sijn lange Ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten
Lasteraars den eenen in den RECHTEN OMMEGANG, en ander in ’t AMSTELDAMSE ROMMELSOOTJEN. Delft [1650].
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sterdamse magistraat gevoerde politiek. Deze ‘steile Contra-Remonstrant’, zoals
Prins deze pamflettist kwalificeert,13 opent zijn betoog met een leerzaam verhaal
over de vermaarde Apelles. Kritiek op zijn schilderijen kon de Griekse schilder al-
leen maar velen, als iemand uit hoofde van zijn beroep een negatief oordeel over een
detail velde. In andere gevallen wees hij de criticaster op zijn plaats onder het mot-
to: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Op dezelfde manier wijst hij de Amsterdamse
schoolmeester Konink terecht. Deze had zich in Den rechten Ommegang van Am-
sterdam zeer kritisch uitgelaten over de ‘vromen’ Delftse predikant Goethals en dat
werd hem zeer kwalijk genomen. Van de daarin behandelde politieke zaken heeft
hij volgens de pamflettist geen verstand, hij moet zich alleen met zijn school be-
moeien. Maar deze Konink schijnt volgens onze pamflettist zich nu te hebben op-
geworpen als de ongevraagde verdediger van de Amsterdamse politiek. Het is maar
goed dat hij zich ook niet met kerkelijke zaken onledig houdt, want dat past hem
als de ‘Ezel de luyt’. Als Konink zijn studie voort zou zetten, dan kon hij nu voor
een tweede Socinus gehouden worden, Arminius, Uytenbogaert en Episcopius
zouden daar maar kinderen bij geweest zijn. Na deze nog goedmoedige spot ver-
volgt de pamflettist op een fellere toon:

’t ‘Is goet te sien waart u om te doen is, ’t ontbreekt nu Hollant aan geen SIMI14 om de ge-
zalfdes des Heeren [de predikant], te vloeken. Gy [Konink] zijt met JAN SOT al eens ge-
worden om de predikanten nu dapper by ’t haar te trekken, gy zijt al onder ’t vaandel van ’T
ROO-DOOL-HOF ingeschreven. Hier komt het uytvaagsel der boeven, een verlopen kom-
mediant, een verbannen tonneel-speelder, die speelt hier nu de Rol van dien Godt vergeten
lasteraar die David vloekte, maar ’t schijnt dat Godt nu ook gehengt, dat hier in Amster-
dam desen SOT nu komt treden inde voetstappen van Simi, om de predikanten te lasteren.15

Met een beschrijving van de verrichtingen van deze ‘Bileams kinderen’ in hun tem-
pel vervolgt de pamflettist zijn betoog. Er bevindt zich een troktafel [biljart], die als
altaar gebruikt wordt. Daar worden allerlei offeranden de goden aangeboden: kaar-
ten, dobbelspel, kannen en glazen. Hun wierook is tabak en hun buik hun opper-
god. Als men zich wil vergewissen van deze tempel, 

die ga buyten de Regeliers-Poort, over de Ossemarkt, daar staat haar blasoen boven de
Poort geschildert, namelijk het ROO DOOL-HOF, daar den Vader der leugenen haar so ver-
doolt heeft, dat noyt Dedalus verdoolt was. Zy hebben tot opperpriester en wichelaar dese
bovengenoemde JAN SOT, wonende by de Haarlemmer-Poort, die van sommige, voor ee-
nige Jaren, met de bynaam, van den AMSTERDAMSCHEN ANTEKRIST gedoopt is.16

Er is vrije toegang en men zal er voor het altaar de schrijvers van de Rechten Om-
megank en ’t Hollants Rommelzootje als twee priesters de predikanten voor alles
wat lelijk is, horen uitmaken. Daarna moet vooral Jan Zoet het ontgelden, want zijn
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13 Prins 1933b, p. 225.
14 Iemand die de voor Absolon vluchtende David met stenen gooide (2 Sam:16.11).
15 Konink Midas 1650, p. A2vo.
16 Konink Midas 1650, p. A3ro.
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pluimstrijkerijen tegenover de Bickers worden breed uitgemeten, waarbij niet al-
leen het Rommelzootje en de Palm-krans als bewijs worden aangevoerd, maar
evenzeer ‘wat desen Sot op andere tijden de E. Heeren achter de rug versmadelijk
heeft uitgemaakt’. Ook andere uitspraken van Zoet onthoudt de pamflettist de le-
zer niet. Toen het krijgsvolk voor de stad was en de poorten gesloten werden, moet
Jan Zoet de Amsterdammers hebben gezegd, dat zijn profetie vervuld zal worden,
want de groten zullen elkaar opeten. Als ik in plaats van de heren was, moet Zoet
vervolgens gezegd hebben, ‘sou ik de poorten open setten, en gaan met de Bijbel op
de schoot in de poort zitten, en laten de Prins daar in trekken, dan sou ik hem met
de Schriftuur weten te belesen, dat alles in stilligheydt soude afgelopen hebben’.
Als de magistraat dat geweten had, zouden ze hem, volgens de anonymus, profeet
van Amsterdam gemaakt hebben. De spotter vervolgt met Koninks opvattingen
over de vrede met Spanje, de katholieken in Nederland en de ondergang van de
West-Indische Compagnie verder te kraken. De bespotting, die nu Konink ten deel
is gevallen, komt geheel overeen met die Midas ervoer, toen Apollo hem voor zijn
keuze van ezelsoren voorzag. De anonieme auteur besluit zijn aanval met een son-
net, dat zijn kritiek op een niet mis te verstane wijze samenvat:

Gy die Godts volk bespot, met boos vergift behangen,
U pennen zijn gedoopt in ’t slijm van Adder-slangen.
Die u met draken spogh en Hydras voetsel voet
Van u wort niet goets, mar alle quaat gebroet.
Gy groeyt in lant-verderf en alle snode twisten,
Gy wenst een vryen toom aan alle qua sektisten,
Gy saaght Godts kerk wel graag verdelght tot inde gront.
Gelijkmen merken kan uyt uwen lastermont
O! Tuymelgeesten boos, wie blijfter ongeschonden.
Van u vergifte tong, en loose en snode vonden:
Maar Godt, die ’t alle siet, die sent van boven af
De goeden niet dan goet, de quade niet dan straf. 

In omnibus idem

Hoewel de pamflettist vooral Konink heeft willen terechtwijzen – ook de titel wijst
in die richting – spaart hij diens confrater Jan Zoet allerminst. Het is plausibel dat
het door hem geschetste beeld van ‘een verbannen tonneel-speelder’, een duidelijke
verwijzing naar Jan Zoet, niet al te overdreven was, en waarschijnlijk beantwoord
heeft aan de toenmalige werkelijkheid. Een realiteit die blijkbaar niet verdwenen
was na zijn verbanning! In het pamflet van 1648, De Amsterdamsche AnteKrist,17

was reeds sprake van bijeenkomsten, waar ook toen al de drank rijkelijk vloeide.
Dat Zoet met zijn profeten, ‘’t fieltesoopze rot’, toen reeds in het hierboven ver-
melde Roo-Dool-Hof, zijn vergaderplaats had gevonden, is mogelijk, maar niet te
bewijzen, daar over deze samenkomsten waarschijnlijk niet meer is overgeleverd
dan uit de aangehaalde pamfletten op te maken is. Over dit doolhof is ook niet meer
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17 Zie hoofdstuk 4, p. 228.
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bekend, dan wat De Roever erover vond.18 Het etablissement heeft bestaan van on-
geveer 1630 tot de uitbreiding van Amsterdam in 1662. Het was befaamd om zijn
mechanische beelden, waarvan een aantal geluiden kon maken. Volgens De Roever
was dit een grote attractie voor de boeren, die de open ruimte ervoor benutten om
er hun ossen te verhandelen. De eigenaar Jan Ellegoot, handelaar in tabak en bier,
heeft in 1642 zijn bezittingen aldaar gesplitst in een voor- en achtertuin en in ieder
van de twee een huis. Bij het voorste huis hoorde het eigenlijke doolhof. Op de
voorgevel van het huis was een afbeelding van een fontein te zien. In het voorste
huis was ter ontspanning een ‘trock-tafel’ geplaatst. De anonieme pamflettist
noemt deze ook en gezien de plaats ervan moeten Zoet en zijn gezelschap in het
voorste huis hun sektarische bijeenkomsten gehouden hebben. 

Een aparte vermelding verdient de afbeelding van de fontein. Eerder hebben wij
aannemelijk gemaakt, dat Zoet ingevoerd was in het ideeëngoed van David Joris.
Diens opvattingen kende hij uit Joris’ Liedt-Boeck, maar ook diens spiritualistische
bijbel, het Wonder-Boeck, zal hem niet ontgaan zijn. Daarin bevindt zich een door
David Joris zelf vervaardigde prent van een fontein die zijn prediking moet verbeel-
den. Opvallend is, dat op de titelpagina van werken, die D.V. Houthaeck in de pe-
riode van 1648 tot en met 1650 van Zoet uitgaf, een fontein afgebeeld is met eronder
het woordje ‘eeuwigh’. In die periode is Zoet volgens het eerder besproken pam-
flet, de Amsterdamsche Ante-krist, druk bezig geweest zijn davidjoristische ideeën
te verkondigen. Het is derhalve niet al te speculatief, te veronderstellen dat Zoet de
afbeelding van de fontein op het huis bij het Roo-Dool-hof aangegrepen heeft om
deze te laten functioneren als een davidjoristisch symbool voor de verspreiding van
zijn denkbeelden. Dat Dirck en ook Tymen Houthaeck gedurende een bepaalde
periode Zoets chiliastische opvattingen omarmd hebben en mede daarom een af-
beelding van een fontein op titelpagina’s hebben afgedrukt, is in dat geval dan ook
waarschijnlijk.19

Zoets opmerkingen en uitlatingen moeten in het toenmalige Amsterdam zeker
een bepaalde indruk hebben achtergelaten. Zijn opvattingen over hoe de politieke
crisis bezworen moest worden, gaven uiteraard de spotters voedsel, maar men was
niettemin op de hoogte van wat Zoet ergens van vond. Zijn onderdanigheidsbetui-
gingen voor de aanvankelijk door hem van roof beschuldigde Bickers zullen daar-
om de meesten niet ontgaan zijn. Ook zijn kompaan Konink, die ongetwijfeld ver-
antwoordelijk was voor de eerder geciteerde vermelde scheldkanonnade,20 zal in
die belangstelling gedeeld hebben. 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden, dat volgens het pamflet Zoets domicilie
bij de Haarlemmerpoort te vinden was. Hoewel ik dit reeds eerder gesuggereerd
heb, is dit voorlopig het eerste schriftelijke bewijs ervan.21
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18 De Roever 1890, p. 110 e.v.
19 Niet alleen op werken van Zoet. Dit drukkersmerk vraagt om een afzonderlijk onderzoek.
20 Hoofdstuk 5, p. 313.
21 Hoofdstuk 4, p. 293.
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6.3.2 De Nieuwe Vaakverdryver

Zoets bekendheid leverde niet alleen negatieve reacties op. Dat is in deze periode op
te maken uit verschillende anekdoten in de toen populaire bundel De Nieuwe
Vaakverdryver of Neederlandze Verteller (1651).22 Ruim 650 bladzijden zijn met
allerlei soorten verhaaltjes en wetenswaardigheden gevuld door een onbekende of
onbekenden, verscholen achter ‘K.A.-P.S.M.’ Druk en uitgave van deze dikke duo-
decimo zijn verzorgd door het bekende tweetal uit Zoets kennissenkring, Tymen
Houthaak en Goedesberg. Temidden van een overdaad aan korte verhaaltjes, be-
vinden zich enkele met markante uitspraken van Zoet, die ook voor zijn balling-
schap al een zekere bekendheid genoten moeten hebben. Hoewel die uitspraken in
het boekje toegeschreven worden aan een zekere J. Z. is het plausibel, mede gelet op
het karakteristieke ervan, dat men alleen Jan Zoet ermee bedoeld kan hebben. 

In de eerste anekdote wordt op de overeenkomst gewezen van een spreuk van
Jan de Oude, 

Wie sterft, eer hy sterft, 
Die sterft niet, als hy sterft. 

met wat Zoet op zijn uithangbord heeft vermeld:

Dood u zelven, voor de dood, 
Dan hebtge, van de dood, geen nood.23

Opvallend is vooral het verschil tussen de passieve houding, die uit de eerste tekst
oprijst en Zoets lezing. Hier poogt de actieve chiliast Jan Zoet op deze manier de
voorbijgangers in de Haarlemmerstraat over te halen hun zondig leven te beëindi-
gen. Volgens deze reeds eerder besproken spiritualistische opvattingen zal de mens
na het afleggen van de oude Adam wedergeboren worden en doordat hij dan een
hemels mens is geworden, voor de dood geen angst meer kennen. Hierop aanslui-
tend vertelt een volgende anekdote, dat ‘J:Z:’ onder een afbeelding van Simon van
Cyrene die werd gedwongen het kruis van Christus te dragen, het volgende disti-
chon schreef:

’t Geloof is alle Man wel in de Mond geslaagen:
Maar niemand wil het Kruis, met d’arme Christus, dragen.24

Niet alleen dit soort opvattingen ventileerde Zoet, ook zijn ideeën over onrecht-
vaardigheden in de maatschappij, die hij volgens de samensteller van de bundel
meer dan eens te berde heeft gebracht, konden als provocerend ervaren worden.
Naar aanleiding van een gesprek over ‘ongerechtigheden’, handelingen die strijdig
zijn met de wetten in Duitsland, geeft Zoet, die, volgens de verzamelaar, vaak de
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22 Vaakverdryver 1651. Zie over dit werk Schmidt 1986, p. 97-100.
23 Vaakverdryver 1651 , p. 43.
24 Vaakverdryver 1651, p. 93.
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mond vol heeft van ‘roofpraatjes’, zijn opvatting over ‘stelen’ weer. De kleine die-
ven worden daarvoor veroordeeld, maar als iemand ‘etlikke duizenden gestolen’
heeft, dan wordt hij ‘met eernamen begroet, en, met goude gedenckgiften, be-
schoncken’.25 Deze aanklacht, die ook in zijn ‘Stroppeklacht’ te horen was,26 vindt
zijn pendant in een volgende uitlating van Zoet over de willekeur der rijken: ‘Als de
Wil der Rijken heur Keur, met dwang bevestigt, dan zijn de Gemeene borgers niet
meer dan Slaaven’.27 Dit soort opmerkingen zal hem niet door iedereen in dank zijn
afgenomen en kan mede hebben geleid tot zijn verbanning. Ook de anonieme
auteur van De Rechten Konink Midas zal deze en vergelijkbare maatschappijkriti-
sche opmerkingen van Zoet gehoord hebben, zoals dat in zijn pamflet te beluiste-
ren valt.

Geheel anders en ‘verstandiger’ laat de verteller Zoet reageren op de volgende
uitlatingen: 

een jonge Preekheer, zynde in een Herberg gehuisvest, zat, op een avont, met een van zen
bekende, in ’t byzijn van J.Z. die zonder een woord te spreeken, met de hand onder ’t
hoofd, al den handel aanhoorde, dapper van zijn geleertheid te bóógen; vragende ieder reis
aan J.Z: Vader, wat dunckt u daar van? dit geschiede verscheide malen, zonder dat hy eenig
antwoord kreeg. Endelik begon hy weêr, op d’oude voet, uit te varen, zeggende: Vader,
wat dunckt u daar van? doch J.Z. gaf geen ander bescheit dan:

Waar Wijsheid woont, daar doet de tong
Nooit een verloore of losse sprong.28

Deze uitspraken van Zoet, die zonder hun geprononceerd karakter geen plaats
zouden hebben gevonden in De Nieuwe Vaakverdryver, maken duidelijk dat, be-
halve zijn uitgesproken religieuze opvattingen, ook grove onrechtvaardigheden in
de maatschappij hem regelmatig bezighielden. Uit zijn gedichten rees die voorstel-
ling al op en deze kleine verzameling anekdoten geeft ook enige kleur aan zijn be-
trokkenheid en dus zijn reputatie.

6.4 De Parciaensche reyse

Zoet blijkt na zijn vonnis de contacten met Amsterdamse uitgevers niet te hebben
verbroken, maar hun met een zekere regelmaat te hebben voorzien van kopij. Zo
blijkt een zeker gedicht uit de DW aanvankelijk bestemd te zijn geweest voor een
nieuwe publicatie van Jacob Benjamin. Deze uitgever, die nog niet zolang in het vak
zat, was misschien een nieuweling in Zoets netwerk. Benjamins uitgave betreft het
befaamde reisverslag van de Duitse oriëntalist en bibliothecaris Adam Olerarius, in
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25 Vaakverdryver 1651, p. 73-74.
26 Hoofdstuk 4, p. 192-194.
27 Vaakverdryver 1651, p. 76.
28 Vaakverdryver 1651, p. 298.
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een vertaling van D. van Wageningh. Met deze uitvoerige en fraai geïllustreerde Be-
schryvingh van de Parciaensche ofte Orientaelsche reyse (1651) ging Benjamin de
concurrentie aan met Hartgers, die volgens hem maar een deel ervan op de pers had
gelegd. Het betreft een reis, die in 1635 begonnen was door een Holsteins gezant-
schap vergezeld van een stalmeester en de secretaris Adam Oehlenschläger, ge-
noemd Olearius. Deze reis zou in 1639 na veel protocollaire problemen in Rusland
eindigen op de Molukken. Pas in 1647 gaf Olearius zijn reisnotities uit, die niet lang
daarna in veel landen vertaald zouden worden.29 Benjamins uitgave van deze reis
wordt voorafgegaan door een anoniem gedicht, dat op Zoets naam gezet kan wor-
den. Deze waarschijnlijk oudste versie, getiteld ‘Het Boeck, Tot de Nieuwgierige
beschouwers’, is namelijk met enkele varianten in de DW opgenomen onder het
kopje: ‘Op een wonderlikke Raisbeschryving. Het Boek tot de Beschouwers’.30 Met
de bekende stijlfiguur, waarmee het boek zichzelf inleidt, wordt duidelijk reclame
gemaakt voor deze langdurige ‘Parciaensche reyse’. Het boek noemt zichzelf welis-
waar klein, maar het presenteert zich wel als een wonderwerk. Het kan de lezer,
zonder dat hij zich hoeft te verroeren, de gehele wereld laten zien. Het volgt dan de
beschrijving van Scandinavië via Rusland naar het zuiden en laat zo de lezer weten
wat hij allemaal zal tegenkomen. Hij zal onder meer eerbied gaan betonen voor de
‘Majesteit der Russen’, wiens pracht en godsdienst grote indruk zullen maken en in
vervoering raken van de vele exotische volkeren die langs zijn ogen trekken:

Den Tartar, streng en ongenaadig.
De Meeder minlik en weldaadig.
En d’onverzoenb’re Arabier.
De Scyth, en d’overtrouwe Parssen.
De zoute Vloeden t’zaam vervarssen,
Door ’t offer van een witte Stier.
De pragt van Susans hooge muuree [sic],
En d’eer des Adels zal, alle uuren,
Uw oogen blinden, wen de Zon,
Heur straalen uitzend als Gezanten,
Op ’s Konings borst vol Diamanten,
En schat van Pisons gulde bron.31

Volgens het zeer spraakzame boek vormt Susa, waarmee de hoofdstad van het oude
Elam, later Perzië, bedoeld zal zijn, het hoogtepunt van de reis. De ogen zullen
zelfs verblind worden door het weerkaatsen van de zonnestralen op de diamanten,
de schat uit de Pison, een rivier in het Paradijs. De tocht eindigt op de ‘Akkervel-
den’ van de Molukken. 

Dat deze reisbeschrijving zeker niet voor andere reisverhalen hoeft onder te
doen, laat het slot van het gedicht weten: 
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29 Lohmeier 1997, p. 349-353.
30 DW, p. 191-193.
31 DW, p. 191-192.
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Al strooit de Bonte Koe van Hooren,
Meer wonders in d’ontslooten ooren,
Dan Draak, la Mair, of Magalaan. 
Mijn tong zal beter deunen kweelen,
En heen en weêr uw oogen streelen:
Ai koom dan knap, en laat ons gaan.
De Rais is met een sprong gedaan.32

Bontekoe vertelt meer wonderen dan de beroemde zeevaarder Drake, le Maire en
Magelhães, maar dit boek geeft nog iets beters en biedt een grotere afwisseling.
Deze verkoopargumenten lijken nog te worden versterkt door de merkwaardige
contaminatie, dat de tong de ogen gaat strelen. Hiermee kan het vertellende boek
bedoeld hebben aandacht te vragen voor de bijgebonden gravures, waarvan er twee
op fraaie wijze de ceremoniële ontvangst van het gezantschap bij de tsaar weerge-
ven. Het is mogelijk dat Zoet in zijn laatste regel nog een argument aanvoert om de
koper te lokken, namelijk dat het boek sneller is gelezen dan de reis is gemaakt.

6.4.1 De ‘Holstainze Gezanten’

Met zijn gedicht ‘Volkoome Vertoog der Holstainze Gezanten, Verscheenen voor
den Grooten Heer Zaar, en Grootvorst, Michoël Foedorowitz’ plaatst Zoet de
‘Parciaensche reyse’ in een geheel ander perspectief.33 Hij had vroeger al op de
hoogte kunnen zijn van het wedervaren van dit gezantschap gedurende de lange en
zware reis op zoek naar voordelige handelscontacten, maar bepaalde beschrijvin-
gen in het gedicht maken het aannemelijk, dat de door hem aangeprezen uitgave
van Benjamin Zoet tot het schrijven van dit licht ironische gedicht heeft aangezet. 

Volgens de titel van het gedicht wordt de lezer een schouwspel bereid van wat het
Holsteinse gezelschap stond te gebeuren. Als Zoets publiek in vervoering raakt door
de tsaar en diens uitstraling, of alleen maar door het verhaal over Rusland, dan is zijn
doel bereikt. Hij wijst na het uitspreken van deze verwachting vooral op de weelde
aan het Russische hof waar het goud schittert. Dat ontlokt hem de opmerkingen dat
de mens van nature ijdel is en het goud voor hem een god is. Daardoor is iedereen on-
der het mom van ‘naarstigheid’ of ‘manneplicht’, dat in hoger regionen ‘vorstelik be-
wind’ heet, slechts bezig met gewin voor eigen zaak. Zoals een dier alleen voor zijn
eigen ‘gezin’ zorgt, zo zoekt een vorst naar ‘vorstendoms gewin’. Met deze vergelij-
king, waarmee Zoet eerder in zijn Rommelzootje de Bickers moet hebben gecho-
queerd,34 wordt duidelijk in welk licht Zoet de rijkdom van de tsaar ziet. Deze zal voor
Hertog Frederik van Holstein en zijn hovelingen een levensgroot voorbeeld geweest
zijn, want hun gouddorst groeide met de dag. Zoet schetst hun hoogmoed als volgt:
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32 DW, p. 192-193.
33 DW, p. 196-198.
34 Hoofdstuk 5, p. 309.
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Men zou heel Neederland wel haast de loef afsteeken;
En vaaren, tweemaal ’s jaars, in ’t Parsiaans gewest.
Men zou de Noordze Beer, met kragt, de bek op breeken,
En neemen, in Japan, het Struis-ai uit ’et nest.
In ’t kort; het Hartoogdom had zig, in wainig jaaren,
Een Koningklikke Kroon en Rijksstaf toegevoegt.35

Deze overspannen verwachtingen, die men in het reisverslag van Olearius kon le-
zen, staan voor de hoge ambities van Frederik III. De grote landreis die hij in gedachten
had, kende echter een niet te verwaarlozen obstakel: de tsaar moest namelijk het ge-
zantschap toestemming geven door zijn land te reizen. In de Parciaensche reyse wor-
den vele bladzijden gewijd aan deze ceremoniële rompslomp. Nadat de tsaar na vele
giften goedgunstig over hun verzoek beschikt had, sprong Gotdorp36 op van vreugd,
en kon de reis beginnen: ‘Men zouw, uit Holstain, met een sprong, in Parszen sprin-
gen. // Maar, och, de Smeltkroes brak, en ’t Goud was niet dan stof’.37

De verrassende slotregel wijst met een minimum aan woorden op het feit dat de
reis op een fiasco is uitgelopen. De onbevredigende resultaten werden pas nader-
hand bekend en betroffen vooral het ontbreken van nieuwe handelscontacten, maar
ook het moedwillig verstoren van de communicatie met Holstein. Om zijn slechte
leiding en frauduleuze handelingen werd het hoofd van het gezantschap, Brügge-
man ‘later onthooft’.38 Met de anticlimax uit de laatste regel, relativeert Zoet de be-
zetenheid en de inspanningen die de Holsteiners zich hadden getroost om zich
door deze reis te kunnen verrijken. 

Van dit gedicht lijkt geen planodruk overgeleverd, waardoor wij in het ongewis-
se blijven of Zoet tijdens de eerste jaren van zijn ballingschap onder dit soort werk
zijn naam plaatste.

6.5 Losse gedichten uit 1652 

Ook de kleinere gedichten werpen enig licht op Zoets literaire activiteiten en op-
vattingen in een periode waarin hij als balling onder meer gespeend was van zijn ge-
bruikelijke inkomsten. Hierboven bleek reeds dat hij contacten met uitgevers bleef
onderhouden en hun zijn gedichten, zij het anoniem, deed toekomen, mogelijk
vooral ter wille van de broodnodige inkomsten. Hoewel zijn letterkundige produc-
tiviteit in 1652 uiterst beperkt moet zijn geweest duiken er toch enkele interessante
gedichten op die tegen het midden van dat jaar vervaardigd moeten zijn. 
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35 DW, p. 197.
36 Gottorf, hoofdstad van Sleeswijk-Holstein.
37 DW, p. 198.
38 Kiecksee 1997, p. 114.
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6.5.1 ‘Op ’t Waapen van Amsteldam’

Al geruime tijd wist de Amsterdamse vroedschap dat het stadhuis ‘gansch bouw-
vallig’ was en dat het de kans liep ‘van d’een of t’ ander tyden te zullen bezwyken’.39

Al nam het nog veel tijd, de plannen voor een nieuw stadhuis groeiden, voorberei-
dingen werden getroffen, er werd driftig geheid en in 1651 was de kelderruimte al
zichtbaar. Doordat het oude stadhuis in juli 1652 geheel afbrandde, kon de bouw
van het nieuwe versneld worden. 

Waarschijnlijk hebben die bouwactiviteiten Zoet mede geïnspireerd tot het
schrijven van het weliswaar kleine, maar toch geenszins onbeduidende ‘Op 
’t Waapen van Amsteldam’.40

Hij beschrijft het wapen van de stad waarop de drie zilveren kruisen pronken, aan
beide zijden beschermd door leeuwen, ’t grimmend ongediert’. Met dit wapen voelt
Amsterdam zich dan wel ver verheven boven zon en maan, maar Zoet oordeelt 

Maar ogh! heur hoogmoed zal eêlendig onder gaan,
En mits dan na berou voor ’t nieuwe Raadhuis schrijven;
Naardien Godts roê, de pragt, van ’t Kussen, zal verdrijven.41

Wanneer de zittende burgemeesters, met wie ongetwijfeld de ‘pragt’ is bedoeld,
door God zijn verdreven, zal de hoogmoed van Amsterdam verdwijnen. De burge-
rij zal ook dan pas merken ‘wat al kruis, u Kruis-schild heeft geteelt’. 

Het motief voor Zoet om de hoogmoed en weelde van vooral de Amsterdamse
magistraat zo aan de kaak te stellen, zal voornamelijk gelegen hebben in zijn rancu-
ne over de hem opgelegde verbanning. De roede die op de rugleuning van de schout
te vinden was, heeft Zoet in handen van God gegeven om op identieke wijze de
burgemeesters te straffen. Onder dit gedicht plaatste Zoet een kwatrijntje met een
voorspelling, waaruit zijn verbittering duidelijk te lezen is:

Begin en Endt
Door waater groeide u voorspoed aan,
Door water zult gy haast vergaan,
En worden tot een stink-moeras,
Dan ben je weeder datje was.42

Beide gedichten zullen in de loop van 1651 of 1652 vervaardigd zijn. Dat deze op-
vatting van Zoet over zijn geliefde stad van tijdelijke aard is, behoeft geen verder
betoog.43
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39 Emeis 1981, p. 18.
40 DW, p. 142-143.
41 DW, p. 143.
42 DW, p. 143.
43 Er was meer kritiek op de hoogmoedige stadhuisbouw. Zie Vondel 1982, p. 176.
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6.5.2 ‘Op den Volmaakten Hoovelingk’

Onder de titel ‘Op den Volmaakten Hoovelingk Van DE GUEVARRA’ is in de DW
opnieuw een gedicht te vinden, dat blijkbaar de verkoop van een boek moest stimu-
leren, in dit geval De Guevara’s Leydts-man der Hovelingen.44 De titel zorgt voor
enige verwarring daar zij in feite verwijst naar Den volmaeckte Hovelinck van
Baldassare Castiglione (1662). De overschrijver van Zoets gedicht heeft waar-
schijnlijk een defect exemplaar van de Leydts-man in handen gehad, want bij het
ontbreken van het titelblad heeft hij het opschrift overgenomen dat zich boven het
eerste hoofdstuk bevindt, De volmaakte hoveling’. Zoets gedicht ‘Het Boek tot de
Beschouwers’ gaat overigens aan dit hoofdstuk vooraf.45

Deze vertaling is een der laatste uitgaven van de vroeg overleden Nicolaes Fransz
die enkele jaren tevoren Zoets Schoole der Jooden het daglicht deed zien. Om dit
boek aan te prijzen heeft Zoet opnieuw van de metafoor gebruik gemaakt waarbij
het boek zichzelf aanprijst. Het laat met veel overtuigingskracht weten, dat het een
krachtige, maar ook begrijpende hoveling voorstelt, die de taak op zich genomen
heeft zowel ‘brooddroncken Hoovelingen’ als ‘de Grootste Vorst, wanneer hy zich
te kroes [onbeheerst] op zijnen Troon vertoont’ met zweep en bullepees weer in
het gareel te brengen, ‘En leer an hem den Draf, op ’t voetpad, na behooren. // Of
schop de Gouden kroon der Achtbaarhaid gints heen’.

De ‘volmaakte’ hoveling is vooral gesteld op
De Gulle Neerigheid, betuillemand met roozen,
Van Zuiver harten bloed, en blos van Zeedbre bloozen,
In t hailigh kruishof, tot verwonderingh gegroeit.46

Hij houdt het geweld in bedwang, wil nuttig en nodig zijn voor iedereen ‘door 
’t quetzen van mijn hand, en ’t heelen van mijn mondt’. Het gedicht is niet geheel
ongewijzigd in de DW opgenomen; het hier opgenomen citaat luidt in de nieuwe
versie als volgt.

De gulle needrighaid, betuillemand met roozen,
Van ziedend hartebloed, en zeedb’re maagdebloozen,
In ’t zaalig Kruishof, door Gods moogenthaid, gegroeid.47

Veel meer varianten, op enkele orthografische na, bevat het gedicht niet. Omdat
deze nieuwe versie voorzover bekend niet elders voorkomt, is het de vraag of deze
wijzigingen op Zoets conto geschreven kunnen worden of dat een ander verant-
woordelijk was voor zo’n ingreep. 

Samen met nog een paar andere varianten passen de gebruikte woorden wel in
Zoets religieus idioom uit later tijd, maar zijn te weinig specifiek om deze versie aan
Zoet toe te schrijven. 
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44 DW, p. 198.
45 De Guevara 1652, p.*4vo.
46 De Guevara 1652, p.*4vo.
47 DW, p. 198.
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6.6 De eerste Duitse reis

Uit de tot nu toe ons overgeleverde documenten van en over Jan Zoet zijn maar
weinig inlichtingen te verzamelen over de wijze waarop hij zich in zijn onderhoud
voorzag. Tijdens zijn ballingschap verandert dat beeld enigszins in positieve zin.
Het geeft te zien dat zijn mobiliteit waarschijnlijk groter geworden is dan vroeger
het geval was. Omdat hij op een andere manier zich in zijn onderhoud diende te
voorzien, is het begrijpelijk dat hij zijn afzetgebied of werkterrein noodgedwongen
grotendeels buiten zijn geboortestad diende te zoeken. Uit enkele gedichten valt op
te maken dat hij zijn schreden, vaak letterlijk, tot een behoorlijk eind over de grens
gezet heeft. Twee ervan moeten betrekking hebben gehad op een reis die Zoet
waarschijnlijk in 1652 door een deel van West-Duitsland gemaakt heeft.

6.6.1 ‘Baasuine des Onschulds’

Het gedicht dat misschien het eerste is, waaruit zijn verblijf in Duitsland valt op te
maken, is de ‘Baasuine des Onschulds, aan de Doopsgezinde Broeders tot Glad-
bach’.48 Met dit lange, 68 regels tellende werk, waarvan ook een handschrift be-
waard is, heeft hij willen aantonen en bewijzen ten onrechte beschuldigd te zijn.
Omdat Zoet dit pleidooi en de situatie waarin hij zich bevond, heeft verwoord in
barokke taal met een overdaad aan vergelijkingen en beelden, is de werkelijke gang
van zaken slechts schetsmatig te reconstrueren. Uit het gedicht valt dan het volgen-
de op te maken. Zoet reist als koopman door Duitsland en heeft connecties met de
doopsgezinde gemeente in Gladbach, die door hem met dit gedicht zowel corrige-
rend als waarderend wordt toegesproken. De broederschap, waar liefde en trouw
hoogtij zou moeten vieren, heeft hem waarschijnlijk belasterd en verdacht ge-
maakt. Zij beschuldigt hem ervan zich tegen het gebod van de vorst te hebben ge-
keerd en de mensen te hebben bedrogen met ‘valsche munt’. Maar, vindt Zoet, ‘Ge-
vainsde Vriendschap stijft die nikkerlikke loogen; // En zoekt ’er eigen baat te
putten, uit mijn schaê’. Hij ontkent anderen bedrogen te hebben met zijn handel:
hij ging langs de ‘Heere-Weg’49 en hield zich aan de gebruiken:

Ik schoot geen andre schijven,50

Dan daar men daageliks den handel meê zag drijven.
’t Is waar, ik zag op winst, als ieder Koopman doet:
Maar egter bleef de deugd en trouw in mijn gemoedt.
De woeker vond nooit plaatz, in deeze, of geene handel,
Dogh d’allervroomste Man, kan, in d’opregste wandel,
Een Dooren in zijn voet, by zulk een Haage, treên.51
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48 Baasuyne des Onschulds, zie bijlage 1A, nr. 1 Ook in DW, p. 308-310.
49 Dat betekent de hoofdweg, of: weg der Heeren. Zoet handelt niet op kleine weggetjes. Zijn handel is dus
openbaar en voor iedereen zichtbaar.
50 Schijven schieten betekent: betalen (WNT XIV, 575).
51 Baasuyne des Ondschulds, in de DW, p. 309.
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Maar dan refereert Zoet aan het gevaar waarin de broeders zelf verkeren, de
‘Wreedhaid’ treedt hen op het hart. Hij zegt zich tot de vorst te willen wenden om
hem zijn onschuld te tonen en eventueel voor de broeders een straf te ondergaan.
Omdat hij echter nooit iemand heeft bedrogen, wil hij dat van anderen ook niet on-
dervinden, anders wordt de ‘Broederlikke Wet’ verbroken. Zoet wil de vriend-
schap zoveel mogelijk onderhouden en zich aan ‘regt en reedlikhaid’ gaarne over-
geven. Als de vorst mij en u, de broederschap, met rust laat, is mij dat wel wat
waard, maar niet mijn gehele ‘welvaart’. Daarom, vindt Zoet, moet de broeder-
schap bij zichzelf te rade gaan ‘en verder, op Godts genaê, het werk laten rusten’ en
op zijn krachten vertrouwen, want zijn goedheid zorgt ervoor dat men inzicht
krijgt waar schuld en onschuld zich bevinden. Zoet besluit zijn poëtisch pleidooi
met zich hun ‘dienstwillige Broeder’ te noemen. Opvallend is echter wel, dat in de
ondertekening op het handschrift het woord broeder is doorgekruist, een ingreep
die blijkbaar niet door de uitgever is overgenomen!52

De mentaliteit van de broeders heeft hij in twee kleine gedichten vastgelegd, bei-
de zijn in het manuscript te vinden onder de Basuine en eveneens opgenomen in de
DW.53 In deze ‘Ongeveinsde Vriendschap’ en ‘Gevainsde Vlaijer’ heeft hij zijn ver-
wachting en teleurstelling verwoord. 

Dat Zoet zijn belofte zich tot de vorst te richten, gestand deed, kan blijken uit het
volgende gedicht, dat er misschien een poëtische weergave van is:

Aan 
den Doorlugtigen, Hooggebooren
FURST, EN HEERE, HEER

WOLFGANGK WILHEM,

Paltzgraaf by den Rijn, Hartoog in Opper- en Needer
Bayeren, enz. Graaf tot Veldentz en Spanheim.

Doorlugte Furst, ik leg mijn onschuld voor uw voeten;
Wijl ik me, van uw Deugd, genoeg verzeekert houw
De Waagschaal van het Regt, is ieder eeve trouw,
Wanneer de Waarhaid eerst, heur Eevenaar, mag groeten.
Uw Furstelik gebod, dat woekker poogt te weeren,
Wierd nooit van my geschend, door valsche, of ligte Munt.
Mijn geld, was gangkbaar geld, aan d’Onderdaan vergunt,
Als Deensch, en Floorentijnsch, dat niemand om zal keeren.54

Dogh keurt uw Hoog verstand, de loop dier Daalders af,
Ik voegme tot de keur: en hou, in breuk, en straf,
My schuldig tot de boet, voor ’t schenden der Gebooden.
Maar, dit is nooit geschied. Des kus ik uwe hand:
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52 Op basis van vergelijking met de schaarse handschriften van Zoet ga ik er van uit dat de Baasuine des On-
schulds een autograaf is. De doorhaling kan ook in een later stadium gedaan zijn door een bezitter die Zoet niet als
‘broeder’ wenste te beschouwen.
53 Zie Bijlage 1A, nr. 1; in de DW, p. 310.
54 Waarschijnlijk: wachten met uitgeven of wantrouwig bekijken (WNT X, 307).
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Drijf dan d’Onnoozelhaid, en Trouw, niet uit het Land.
Want Goedhaid, stijft de Kroon, en Troon, der aardsze Gooden.55

Sinds hun vestiging in Gladbach, het tegenwoordige Mönchen-Gladbach, konden
de veelal uit de Nederlanden afkomstige dopersen rekenen op een redelijke mate
van tolerantie van vooral de lagere overheden. Samen met lutheranen en calvinisten
profiteerden zij van de heersende godsdienstvrijheid. Toen echter de keurvorst in
1614 bekend maakte dat hij zich tot het katholicisme had bekeerd, ondervonden
deze groeperingen langzamerhand een groeiende beknotting van hun vrijheden.56

De jezuïetenorde droeg fors bij aan de ‘Rekatholizierung’ van vooral de noordelij-
ker gelegen gebieden. De doopsgezinden zullen de in het ‘Täuferedikt’ uit 1622
aangekondigde maatregelen zoals beperking van de ambten en confiscatie van goe-
deren, dankzij de hertogelijke bescherming niet direct hebben gemerkt. De druk
van de wereldlijke en geestelijke overheid om vooral de vrijheden van de dopersen
te beperken, werd echter steeds groter. Aanscherping van maatregelen tegen de
doopsgezinden in Gladbach zorgde voor een geleidelijke uittocht die kort na 1654
haar hoogtepunt had bereikt en daarmee het einde betekende van deze gemeen-
schap aldaar.57 Of Jan Zoet als koopman werkte onder de paraplu van deze broe-
derschap is onbekend, maar men kende elkaar in ieder geval wel. 

In de Palts waren keuren uitgevaardigd ter bescherming van de plaatselijke mun-
ten. Of Zoet op de hoogte was van dergelijke muntordonnanties of onwetendheid
daarover slechts voorgaf, is onduidelijk; hij zal in ieder geval gepoogd hebben met
eigen daalders te betalen. Dat werd hem al snel aangerekend en het ontduiken van
zo’n keur werd blijkbaar mede op het conto geschreven van de doopsgezinden.
Omdat het vermogen onder hen over het algemeen groter was dan bij vele anderen
in de stad, kon een dergelijke handelwijze van rijke doopsgezinden extra kwaad
bloed zetten. De broederschap beschuldigde hem overigens niet alleen van on-
rechtmatig handelen in het muntverkeer, maar betichtte Zoet ook van woekerprak-
tijken, welke hij echter met klem ontkende. Tegenover de keurvorst betoonde hij
zich, om niet uit het land te worden gezet, als de vleesgeworden onschuld. 

De datering van Wolfgang Wilhelms overlijden in 1653 en de op handen zijnde
teloorgang van de doperse gemeenschap in Gladbach maken het plausibel dat Zoet
zijn reis gedaan heeft in wellicht de zomer van 1652. Over het soort koopmanschap
waarmee Zoet in Duitsland zijn kost probeerde te verdienen, laten deze schaarse
bronnen zich helaas niet uit. 
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55 DW, p. 300-301.
56 Baier 2003, 1163-1168
57 Uitvoerig over de dopersen in Gladbach: Krumme 1977, p. 28-41.
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6.7 Zoets gedichten tegen Cromwell

De jaren 1651 en 1652 waren vooral wat de verhouding van de Republiek tot Enge-
land betreft, roerig te noemen. In 1651 vond overzee de voorlopig laatste grote
krachtmeting plaats tussen Cromwell en zijn verzamelde tegenstanders onder lei-
ding van de latere Karel II. Voor- en tegenstanders van Cromwell volgden met ar-
gusogen de ontwikkelingen. De definitieve nederlaag die de royalisten toen bij
Worcester leden, nam daarmee ook de Orangistische oppositie in Nederland veel
wind uit de zeilen. De Hollanders trachtten nu hun economische positie veilig te
stellen en zo mogelijk nog te versterken door regelmatige onderhandelingen met
het Parlement. Daar echter politieke en economische doelstellingen zeker in Enge-
land elkaar doorkruisten, was het uiterst moeilijk van elkaar concessies los te krij-
gen.58 Een ander aspect, dat de toenaderingen tussen deze twee zeemachten be-
moeilijkte, was naast de aanwezigheid in Nederland van een belangrijk deel van de
Engelse koninklijke familie de familieverhouding tussen de Stuarts en de Oranjes.
Cromwell kon zijn voorwaarden zonder beletselen dicteren, want nadat Schotland
en Ierland onderworpen waren, beheerste hij de binnenlandse situatie. Met het aan-
nemen in oktober 1651 door het Engelse Parlement van de voor Nederland zo
nadelige Acte van Navigatie, werden de onderhandelingen tussen de twee landen
ruw verstoord. Al direct ondervonden de Nederlanders de grote nadelen van deze
maatregel. Niet alleen protocollaire problemen veroorzaakten veel irritatie, maar
ook het frequente Engelse onderzoek naar contrabande bij de visserijvloot en de
voortdurende bedreiging van de Indische retourvloten zorgden voor een uiterst ge-
spannen sfeer. De Engelse vloot bleek al snel het grote machtsmiddel, waartegen de
laatste Hollandse delegaties het tenslotte moesten afleggen. Het bekende incident
op 29 mei 1652 tussen de Engelse admiraal Blake en de Nederlandse vlootvoogd
Maerten Harpertsz Tromp zou de directe aanleiding worden tot de Eerste Engelse
Oorlog.59

Ook in Amsterdam was de gespannen sfeer tussen de twee mogendheden natuur-
lijk zeer duidelijk te merken. Veel Hollandse en Zeeuwse schepen en goederen gin-
gen verloren door de voortdurende pesterijen en plunderingen van de Engelse
vloot. Dat hierdoor in hoog tempo een anti-Engelse stemming groeide, zowel onder
Staatsgezinden als onder Orangisten, is vooral uit allerlei drukwerk op te maken.60

Met prenten en gedichten werden Engeland, het Parlement en al snel ook Cromwell
zelf bestookt. Deze ruime sortering aan hekelend materiaal droeg sterk bij tot zijn
in hoog tempo verslechterend imago. Men schoof hem namelijk ook de algehele
schuld in de schoenen van de executie van Karel I. Zijn optreden tegen Karel II, de
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58 Geyl 1963, p. 75 e.v.
59 Doedens 1989, p. 151-156. Tijdens een niet als vijandelijk bedoelde ontmoeting voor Dover vuurde Blake de
eerste schoten af , pas na de derde keer reageerde Tromp. 
60 Knuttel II, p. 172 e.v.
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politiekgodsdienstige opvattingen en afgunst op de welvaart van de Hollanders met
de daaraan verbonden maatregelen hebben graveurs en dichters ruimschoots gele-
genheid gegeven hem een scala van ondeugden toe te dichten, wat er toe heeft bijge-
dragen, dat hij als barbaar werd afgeschilderd.61 Het aandeel van anderen in de ge-
wraakte vijandelijkheden was in de ogen van de critici te verwaarlozen, zij bezongen
vooral in alle toonaarden Cromwell als dè incarnatie van het kwaad. Van de vele on-
deugden die aan hem werden toegedicht, geeft Grosheide er verschillende. Eén er-
van vinden we in een prent met bijbehorende tekst De gehoonde Vryheyt, door
Cromwels af-keer van de Nederlandsche Vrede, waarop Cromwell en leden van het
Parlement omringd worden door personificaties van tweedracht, tyrannie, list, vij-
andschap, nijd en bedrog.62 Deze wereldse ondeugden hebben karikaturisten en he-
keldichters op allerlei manieren in hun publicaties verwerkt.

Uit een aantal pamfletten komt naar voren, dat ook specifiek godsdienstige op-
vattingen in het Engelse politieke circuit graveurs en dichters ironisch commentaar
ontlokken. In Engeland was in die tijd de sekte der Quintomonarchisten druk doen-
de haar denkbeelden uit te dragen. Hun streven was het stichten van een Godsrijk
op aarde. In plaats van in vrede de komst van dit rijk als vervulling van Gods belof-
ten af te wachten dacht men dit gewapenderhand te moeten verwezenlijken.63 Hoe-
wel Cromwell niet in het centrum van die beweging stond, te veel realist was om in
deze fantasieën mee te gaan,64 werden hem die denkbeelden toch aangewreven. 

6.7.1 Den afgrysselikken start-man 

Temidden van de vele geschriften, die tijdens de Eerste Engelse Oorlog de vijand in
Engeland hebben aangevallen, gehekeld en bespot, bevinden zich tenminste drie
gedichten, waarvan twee voorzien zijn van een gravure, die met zekerheid toege-
schreven kunnen worden aan Jan Zoet. De grootste rijmprent, die tevens als eerste
verscheen, draagt als opschrift Den afgrysselikken start-man [sic].65 Een onbekende
uitgever zal Zoet overgehaald hebben bij een grote, anonieme gravure een passend
hekeldicht te schrijven. Deze heeft toen breed uitgepakt, want zijn overigens onge-
signeerd poëtisch commentaar bedraagt bijna 190 regels. Dit gedicht is met ver-
schillende varianten ook in de DW terug te vinden.66

Deze historieprent bestaat dus uit een grote prent met eronder Zoets gedicht dat
in vier kolommen is afgedrukt. De tekst moet een zekere mate van populariteit ge-
noten hebben, want voor zijn bloemlezing van maritieme poëzie ontleende Scheur-
leer een gedeelte van dit gedicht aan een liedboekje uit de tweede helft van de acht-
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61 Uitvoerig te lezen in Grosheide 1951.
62 Grosheide 1951, p. 39 e.v.; zie ook Knuttel 7448 en AvS 2223.
63 Lindeboom 1973, p. 325 e.v.; Meeuse 1990, p. 56.
64 Lindeboom 1973, p. 325.
65 Den afgrysselikken start-man, Muller 2044, Knuttel 7284. Zie Bijlage 1B, nr. 45.
66 DW, p. 34-39.
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tiende eeuw, De aardige en vermakelijke Karottetrekkers.67 Op de gravure die de
rijmprent siert, is Cromwell centraal afgebeeld met aan zijn achterste een enorme
om hem heen gekromde staart die volledig uit munten bestaat. Zijn tegenstanders,
de Zeeuw, Hollander, Fries, Ier, Schot, een royalist en Prins Robbert, staan om hem
heen. Enkelen houden de staart vast, de Zeeuw zelfs met een pikhaak. Rechts biedt
Fairfax Cromwell drie kronen aan, terwijl Blake en de heren uit het Parlement op de
achtergrond toezien. De grond ligt bezaaid met munten. De inzet linksboven ver-
toont de verkoop van in beslag genomen, of zoals daar gezegd, ‘gestoole goederen’. 

De symboliek was voor de toenmalige beschouwer overduidelijk. Dat Cromwell
in weelde baadde, werd hem vooral mogelijk gemaakt door de intensieve rooftoch-
ten van de Engelsen. De vrijwel absolute macht die de protector langzamerhand be-
zat, had Fairfax doen besluiten zijn ontslag te nemen als opperbevelhebber. Hij
bleef echter wel loyaal en bood hem de drie kronen aan. De afbeelding van Crom-
well als een Engelsman met een staart sloot aan op een oude traditie.68 Dat de bij-
naam, gestaarte Engels-man, een gevallen engel met een staart, een duivel, in die pe-
riode een bloeitijd doormaakte, lag dus voor de hand. 

Verschillende gravures laten zien dat bepaalde gebeurtenissen populaire onder-
werpen vormden, zoals het beroven van Hollandse en vooral Zeeuwse
(vissers)schepen. Zo is op de Uytbeeldinge van de hoogmoedige Republijk van En-
geland de bloeddorstige Cromwell bezig met het uitbenen van een Hollander, ter-
wijl op de inzet de schepen zelfs in brand staan.69

Jan Zoet laat in zijn tekst zowel Cromwell en enkele medestanders als zijn anta-
gonisten hun opvattingen duidelijk verwoorden. Cromwell vergelijkt zich met de
machtige heerser Nimrod,70 die door het bezit van drie ondeugden de troon kon
beklimmen. Cromwell denkt op een vergelijkbare wijze de hoogst denkbare positie
in Engeland te kunnen bereiken. Door ‘schijndeugd’ zal hij het Engelse volk aan
zich weten te binden, door zijn ‘listen’ wordt het Parlement ontdaan van zijn te-
genstanders en ‘geweld’ verschaft hem het goud, dat zijn staart nog meer zal doen
groeien. Recente overwinningen hebben zijn moed sterk doen toenemen en vrees
voor overzeese dreigingen geheel laten verdwijnen, Neptunus is de drietand ont-
wrongen! Hij denkt zelfs de goden op zijn hand te hebben. Hoewel Cromwell zich
onderdaan noemt, is hij in feite koning geworden en zijn wil is de wet, waarnaar het
gehele volk zal luisteren. 

Vervolgens neemt Fairfax het woord, die vol bewondering over Cromwells hou-
ding de lezer voorhoudt: ‘wie geen geweld en bedrog weet te hanteren, past geen
vorstenkleed’.71 De protector hoeft de Hollandse zwaarden niet te vrezen, noch
angst te hebben voor de befaamde Tromp,
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67 Scheurleer 1912 I, p. 157-158. De aardige en vermakelijke Karottetrekkers (KB: 5 C 75).
68 Zie Enklaar 1955.
69 Grosheide 1951, p. 45-46; Knuttel 7276, AvS 2181, Muller 2036.
70 Een kleinzoon van Noach, bekend als een groot jager: Genesis 10:9.
71 Dit is een gemeenplaats bij Plutarchus in zijn biografie over Lysander. Zie Grootes 1986, p. 150.
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Want (a) uvv geboorte-Star voorzegt, (a) Engelsche Profetien op Kromwel gepast. 
Dat Tyber, Seyne en Rijn heur recht 
Ontvangen zullen uit uvv mond: 
En dat gy, op den Duitschen grond
De Turckze Leegers zult verslaan; 
En droogs-voets door de Donauvv gaan, 
Die dan, gelijck een Roode bron, 
Stok stil zal staan voor d’uchtend Son,
En vvijsen u het beste pad,
Naar ’t Heiligland, en Davids Stadt.
Daar zal den trouvven onderdaan,
Den Tabbaart om uvv schouders slaan,
En roeppen u, met groot geluit,
Voor heur gezalfde Koningh uit.72

Deze ‘Engelsche Profetieën’, die ongetwijfeld in quintomonarchistische kringen
bekendheid genoten, plaatsen Cromwell als stedehouder van Christus, gewijd in
Jeruzalem, de stad van David, boven de landen van Europa. Fairfax spoort Crom-
well aan deze uitdaging aan te nemen. Vervolgens laat Zoet Cromwells vlootvoogd,
Admiraal Blake, enige maritieme zaken melden, die tevens voor de nadere datering
van dit gedicht van belang zijn. De Hollandse vloot heeft namelijk in één nacht
door zwaar weer meer verliezen geleden dan de Engelse in negen weken. ‘Hoe zal
en vvilt ’er dan vergaan, // Als ik eens met ’er koom te slaan’, bluft Blake dan. 

De tegenstanders van Cromwell en diens ‘gebroedt’, diens ‘wolverot,’ roepen
bloeddorstig om wraak; Prins Robbert, de neef van Karel, wil in de strijd zelfs ten
onder gaan, als de zege de verdreven Karel maar mag toevallen. De spaarzame
woorden die Zoet de Hollander in de mond legt, manen slechts tot voorzichtig-
heid. Maar de vervolgens ten tonele gevoerde Zeeuw, gevolgd door de Fries, weet
de Hollander toch te overtuigen:

Den Visscher vveent: den Koopman klaagt. 
Den Burger slaat de hand in ’t haar
Den Boer bedrijff een groot misbaar:
En roept ghy noch: Zacht mannen, zacht?
Gebuur, ’t is schier te lang gevvacht.
Want deese Staart is starck en groot.
Versorg u des met kruit, en loodt
En Bus, en Slagsvvaardt, Spiets, en Lans,
En volg my na, hier is noch kans:
Mijn Boots-haak hecht hem in zen huit:
Kap af die Moot; het is goebuit.
Hoe staatge dus? Ey trek van leer.
’t Is beetter dood, als zonder eer. 

De Zeeuw brengt overtuigende argumenten naar voren om de Engelse roofzucht
een halt toe te roepen. Dat de werkelijkheid achter deze dichtregels veel gecompli-
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72 Den afgrysselikken Start-man, in DW, p. 36-37.
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ceerder was, namelijk dat onder meer de Orangistische partij in Zeeland pas na lang
aarzelen de Staatse gehoorzaamde, verhult niet, dat de directe oorlogsschade van de
vissers zeer groot was. Daarom probeerden de Zeeuwen uiteraard de andere gewes-
ten tot een offensief beleid over te halen.73 De Hollander werd volgens Zoet omge-
praat, want hij legt hem met de volgende woorden in de mond:

VVel, zooje VVilt, zo wil ick mee.
Doch raakt myn mes eens uit de Schee,
Het keert niet vveeder in zen plaats,
Voor dat et, op de STAART, de kaats
Geteekent heeft van ’t Engels spel,
Doch vree vvaar best, dat vveetje vvel. 

Met het suggereren van de terughoudendheid van Holland heeft Zoet zonder twij-
fel gewezen op de diplomatie om tot het uiterste een oorlog te voorkomen. Maar
met deze krijgshaftige woorden laat Zoet ook Holland overstag gaan, omdat velen
de voortdurende Engelse intimidaties en rooftochten beu waren. Met deze poëti-
sche toelichting op de gravure lijkt Zoet de gangbare gevoelens van veel Hollanders
en Zeeuwen te hebben vertolkt,74 zijn originaliteit is echter vooral te vinden in stijl
en vormgeving. 

De inhoud van Blake’s mededeling hierboven over de zwakte van de Hollandse
vloot is verifieerbaar: de vloot voer namelijk uit in mei 1652 en koerste na een aan-
val van de vice-admiraal Penn op Hollandse vissersschepen, in de nacht van 4 op 5
augustus naar de vloot van Blake. In die nacht sloeg een zware storm de Hollandse
vloot uiteen. Later bleek de materiële schade mee te vallen in tegenstelling tot de
morele. Tromp werd toen voor een tijd op non-actief gezet en vervangen door De
Ruyter. Het gedicht zal daarom waarschijnlijk niet lang na augustus 1652 geschre-
ven zijn.

6.7.2 Krachteloose Staat-Sucht

Een volgende gravure die Cromwell in een kwaad daglicht zet, verscheen niet lang
daarna, waarschijnlijk voor april 1653. Nogmaals vond Zoet inspiratie in de Engel-
se agressie door ook deze prent van een groot hekeldicht te voorzien, in dit geval
bestaand uit acht sextetten en gesigneerd met ‘’t End draagt de last’. Het is getiteld
Krachteloose Staat-Sucht: Leevendig vertoont in de tegenwoordige regeringe van 
’t verherde Engelland.75 Ook deze tekst is in de DW opgenomen,76 echter met een
onmiskenbare fout in de titel:’Klagteloose Staat-Sugt’ en voorzien van de toevoe-
ging ‘Ten tijde van Kromwel’.Verschillende overeenkomsten met de vorige prent
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73 Geyl 1963, p. 81 e.v.
74 Zoals die uit de vele door Grosheide 1951 behandelde pamfletten blijkt. 
75 Krachteloose Staat-Sucht. Knuttel 7284, Muller 2042. Zie Bijlage 1B, nr. 46.
76 DW, p. 40-41. Zie verder hoofdstuk 10, p. 631-635.
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maken het zeer waarschijnlijk dat zij door dezelfde graveur vervaardigd zijn. Beide
gravures worden namelijk gekenmerkt door eenvoudig getekende figuren voorzien
van hun namen, sterke zwart-wit contrasten, grijs voor de minder belangrijke figu-
ren en een inzet in de hoek van de prent om een belangrijk aspect afzonderlijk in
beeld te brengen. De personen zijn in dit geval tevens voorzien van een letter, die
correspondeert met een plaats in de tekst. Een dergelijke combinatie veronderstelt
meer nog dan bij de vorige rijmprent het geval was, een nauwe samenwerking tus-
sen graveur en dichter. 

Op deze gravure is Cromwell onder opgehaalde gordijnen gezeten op een verho-
ging omringd met verschillende personen die zich op enigerlei wijze met hem be-
zighouden. Rechts is een verderaf gelegen haven met enige scheepjes te zien, terwijl
dichterbij daaruit ‘weduuwen en weesen’ naar de zaal omhoog klauteren. Naast
Cromwell staat ‘Meester Pieter’ die met een blaasbalgje voorzien van drie kronen,
hem iets in het oor blaast. In de schaduw rechts achter bevinden zich Blake, het
Parlement en een Leveller.77 In het zonlicht voor deze groep staat Fairfax naast een
vertegenwoordiger van een andere partij, die Cromwell een brief aanbiedt. Op de
voorgrond knielen vrouwen die voor hun mannen bidden, en links vechten twee
honden om een kroon.

De indruk die deze drukke gravure maakt, wordt duidelijk verwoord in de on-
dertitel van het gedicht: ‘Leevendig vertoont’, dus op een wijze, alsof de zaak in
kwestie leeft.78 Met een overdaad aan gegevens maakt Zoet duidelijk hoe dit tafereel
begrepen moet worden. 

Meester Pieter blaast Cromwell staatzucht in het oor. Deze Hugh Peters (1598-
1660), aanvankelijk een Anglicaans geestelijke, was een van de steunpilaren van
Cromwells bewind. Voor Zoet was hij de personificatie van de schijnheiligheid,
uitgebroed uit stinkend bokkenbloed door duivels uit de hel. De activiteiten van
het Parlement, in Zoets ogen de bloedraad, worden aan de kaak gesteld: roof en
brandstichting. Hierdoor blijven alleen maar weduwen en wezen over. Ook de
kerk in Londen heeft een dergelijke wolvenaard. Zij vertegenwoordigt dan wel
Gods uitverkoren volk, maar het is slechts een troep boeven: ‘Men draagt den Bibel
om op een vervloekte dolck; // Om zo de gantsche Saat (sic) ten Oorlog op de
vvekken’.79 Ongetwijfeld refereert Zoet met dit beeld aan een toen bekende voor-
stelling, die moest aanzetten tot de verspreiding van het Woord met behulp van het
Zwaard. Hij merkt op dat niet alleen Nederland te lijden heeft van Cromwells
schrikbewind, ook het Engelse volk gaat gebukt onder harde maatregelen. Op de
gravure wordt veel ellende zichtbaar gemaakt.
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77 Radicale partij in het Engelse Parlement, onder meer strijdend voor gelijkheid, godsdienstvrijheid en schei-
ding tussen kerk en staat. 
78 WNT VIII-I, 1783. Ongetwijfeld slaat dit woord ook op het gebruik van ‘evidentia’, de levendige schilde-
ring van iets door middel van plastische details. Zie Lausberg 1973 par. 810, p. 399-400.
79 Krachteloose Staat-Sucht, zie ook DW, p. 40.
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Ambachtslieden worden geprest dienst te nemen op de Engelse schepen en we-
duwen en wezen gaan bedelend door het land. Die laatste ellende heeft zelfs de
Hollandsche Mercurius van 1653 gehaald, waarin maandelijks belangrijke voorval-
len worden vermeld.80 De lasten worden zwaarder en de handel komt langzamer-
hand tot stilstand. De Levellers en de meer gematigden onder de gelovigen uiten
hun kritiek op Cromwell, wiens bewind na Karels dood voor hen slechts achteruit-
gang betekende. Volgens Zoet is het leger meer en meer op hem gebeten en velen
dragen alweer Karels afbeelding in het hart. Maar dan

Wel hoe! Wat ptaat [sic] ik ook? Het Schip heeft vveinigh boorts; 
En ’t Waater gaat vry hol. Een heette Seeuvvze Koorts
Jaagt KROMVVEl door de leên, met vvonderlikke vlaagen:
(I) Purgeeren is hem best; en ’t Laatten dapper goed.
Koom Meester Marten, Koom, en zuiver hem het bloed:
So mag den Leeûvv den roof, dees (K) Honden vveer ontjagen.81

De Zeeuwse lucht heeft volgens sommigen al van vroegere tijden af een kwade
naam gehad en was vooral door buitenlanders gevreesd vanwege de kwaadaardige
koortsen.82 Aderlaten en purgeren kunnen echter voor de nodige verlichting zor-
gen. Indien Zoet deze koorts gelijk stelt aan de zware ‘Vierendaegsche Koortse’,
dan geldt als een der geneeswijzen het aderlaten in de linkerarm,83 zoals die op
Cromwell wordt toegepast in de inzet in de rechterbovenhoek van de gravure. In
de praktijk diende Tromp in Zoets woorden ervoor te zorgen, dat de door de En-
gelse honden geroofde goederen teruggegeven konden worden aan de Hollandse
leeuw.

Ook voor dit gedicht geldt dat Zoet gebruik heeft gemaakt van diverse populaire
metaforen, die hij in samenwerking met de graveur op originele wijze heeft vorm
gegeven. Naast de bekende metaforiek van het aderlaten, heeft ook de hond als En-
gelse tegenstander een symbolische functie vervuld. Zo is op de spotprent Leeuw
en Honden Geveght sprake van de in slaap gesuste Hollandse leeuw, die door En-
gelse doggen wordt aangeblaft.84

Niet gevisualiseerd, maar wel in de Krachteloose Staat-Sucht aanwezig, is de hel,
niet alleen bij Zoet een barok beeld als bron van allerlei kwaad, maar als zodanig
ook in het algemeen gewild onder contemporaine hekeldichters. Dit gedicht heeft
Zoet waarschijnlijk voor 20 april 1653 geschreven, omdat op die datum het Romp-
parlement door Cromwell werd ontslagen en vervangen door het befaamde Bare-
boneparlement. Het eerste, dat Zoet een Bloedraad noemde, had een Rechtbank in-
gesteld, het tweede wilde daarentegen allerlei hervormingen doorvoeren, die
Cromwell niet zinden.
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80 Mercurius 1653, p. 32 
81 Krachteloose Staat-Sucht, ook DW, p. 41.
82 WNT VII, 5450.
83 Beverwyck 1656 II, p. 41.
84 Knuttel 7277.
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6.7.3 D’Engelsze Knipperdollingk

Uit 1653 is een plano bekend, waarop Zoet zich nogmaals zeer ironisch over
Cromwell heeft uitgelaten. Op dit ongeïllustreerde blaadje is vermeld, dat het eni-
ge dagen geleden in Londen aan de Beurs was geplakt. Met deze mededeling zal het
Engelse origineel bedoeld zijn, een tienregelig versje, dat een satire is op Cromwel-
ls hoogmoed. Het is in Nederlandse handen gekomen, door Zoet bewerkt en door
David van Wesel in 1653 uitgegeven met het opschrift, D’ Engelsze Knipperdol-
lingk Of de woedende Kromwel’.85 Het Engelse gedichtje is er met vertaling op af-
gedrukt, waaronder zich een groter gedicht bevindt, dat ondertekend is met
‘Voorspoed verheft’. Dit laatste twintigregelige gedicht is ook in de DW opgeno-
men.86 In het anonieme Engelse gedicht verheerlijkt Cromwell zichzelf. Hij pre-
senteert zich als heerser op drie tronen en eist van zijn onderdanen hun schatten
aan hem te offeren. Indien zij zich niet onderwerpen aan de stalen tucht van deze
door God verkoren koning, zullen zij worden verteerd door zijn boosheid. Het
gehele volk dient hem te loven, het hoofd te ontbloten en met verheven stem te
roepen dat God de koning moge beschermen. De vertaling is niet in de DW opge-
nomen, maar zij kan stilistisch gezien zeker aan Zoet worden toegeschreven, voor-
al daar hij boven het volgende, wel opgenomen gedicht zijn neiging tot hekelend
parafraseren aanduidt met ‘Wat verbroed klinckt’et dus’: een beetje verknoeid
klinkt het als volgt:87

Ik ben het, die de glants van drie vermaarde Troonen,
Al lachende belonck, en, voor mijn deel, verkies.
Groot-Hoofdman; in Gods-raad gehailigt tot de kroonen.
Een Leeuw die zich verrykt by Vorstelik verlies.
Koom Arons zoonen, koom: giet oly op mijn hairen.
Schiet my den Tabbaart an, brengh Goud, in overvloed.
Raik my de Rijx-Staf toe,’t is tijd, hier geld geen spaaren.
Schud flux de zakken uit, schaf hier ’t verburge goed.
Uw Staat my niet verblind: knap, kus mijn staale Roeden,
Eer mijne gramschap u, als hooy en strooy, verteert.
God riep my, om het volk, naar zijn bevel; te hoeden,
’t Is reeden dat ge my dan, voor uw MOZES, eert;
In Ziön zal men my een TWEEDE DAVID noemen.
Ick ben de Morgen-Stern, vol gloor, en Majesteit.
Een voorboô van dien dag, die ’t Israël zal roemen
Wen zy heur Heerlik licht de Wereld overspreit.
Kooplieden, Burgers, koom, en laat uw stemmen hooren.
Doorluchtigste Adeldom, treê vry, en vaardig toe:
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85 D’Engelsze Knipperdollingk. Zie Bijlage 1B, nr. 47.
86 DW, p. 50.
87 Hoewel ‘verbroed’ niet als zodanig in het WNT opgenomen is, zal het toch wel hetzelfde betekenen als ‘ver-
brod’, bedorven, verknoeid e.d. (WNT XIX, 983 e.v.)
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Ontdek uw Hoofd en.roep: Zijt welkoom Hoogebooren.
Zing, met verheeve toon: DAT GOD DEN KONINGK HOE

Voorspoed verheft.88

Zoets ondertekening is een ironische verwijzing naar Cromwells hoogmoed, waar-
op in dit hekeldicht door enkele uitbreidingen nadrukkelijker gewezen wordt dan
in het Engels origineel. De protector is volgens Zoet zeer tevreden met zijn status,
zelfs de raad der Goden heeft deze toestand ‘gehailigt’. Na zijn wijding houdt hij
het volk voor, dat God zelf hem deze functie heeft toebedeeld en men dient hem
daarom te eren als Mozes, in Zion als een Tweede David, Christus. Hij ziet zichzelf
niet alleen als de ochtendster, maar ook als voorbode van Gods Rijk op aarde. 

Zoets ironische amplificaties betreffen niet alleen maar Cromwells roofzucht,
waardoor het eigen volk langzamerhand verpauperde, maar eveneens diens ver-
meend chiliasme. Het gedachtegoed van de vele quintomonarchisten die het Bare-
boneparlement telde, zal hem ongetwijfeld beïnvloed hebben. Hoe Zoet echter
over Cromwell als chiliast dacht, blijkt wel uit het feit, dat de beruchte Knipperdol-
linck erbij gehaald moest worden om het soort godsdienstijver van de protector te
typeren. Zoet kende dit invectief uit eigen ervaring!89 Deze vergelijking kon in dit
geval uit eigen koker gekomen zijn, maar hij kon haar ook gelezen hebben op een
prent, die gegraveerd was ter gelegenheid van Cromwells overwinning bij Worces-
ter. Op de Nederlandse versie ervan, Dank-predikatien, gedaen over de laste slach
by Worchester, op den 28 September 1651, door General Oliver Cromvvel,90 wordt
de protector staande op een kansel uitgebeeld. Op een der zijden van de preekstoel
wordt de verrijzenis afgebeeld van Knipperdollincks ‘schijngeest’, die aan Crom-
well zijn zwaard overhandigt. Hierdoor zou hij in de ban geraakt zijn van diens
ideeën over het toekomstige Rijk Christi. De vergelijking tussen Cromwell en
Knipperdollinck was in ieder geval al enige tijd bekend in Engeland. 

Ook dit korte hekeldicht geeft weer te verstaan, dat Zoet goed op de hoogte was
van wat verschillende pamfletten te kennen gaven over de Engelse situatie. Hij wist
ook hier de bekende metaforiek op een originele wijze te benutten voor zijn eigen
hekeldichten. Dat hij deze niet met eigen naam ondertekend heeft, is zeer begrijpe-
lijk. Kritiek op Cromwell met wie Amsterdam hoopte te kunnen onderhandelen,
was vooral voor de balling Jan Zoet levensgevaarlijk. 

6.8 Claes van Medemblik

Voor de kennis van Zoets leven zijn gelegenheidsgedichten onder meer van belang
voor het inzicht in zijn sociale netwerk. Hoewel deze categorie in haar totaliteit el-
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88 D’Engelsze Knipperdollingk.
89 Hoofdstuk 4, p. 229.
90 Knuttel 6952. Ook Grosheide 1951, p. 31-32.
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ders aandacht zal krijgen,91 geeft de bespreking van een enkel specimen op deze
plaats de gelegenheid Zoets verblijfplaats(en) te onthullen tijdens zijn ballingschap
en tevens een tipje van de sluier op te lichten, die toen over zijn sociale leven hing. 

De machtige bouwmeester uit het vroeg zeventiende-eeuwse Amsterdam, Claes
Claesz Medemblik, vooral bekend om zijn werk aan de uitbreiding van de Jordaan,
vierde op 19 maart 1653 zijn 81ste verjaardag, voor die tijd een respectabele leeftijd.
In hoeverre Zoet tot zijn intimi gerekend kon worden, is niet meer na te gaan, maar
hij zal hem goed gekend hebben, mogelijk woonde hij zelfs voor zijn ballingschap
in een van diens huizen. Roepen de naam Claes en de aanhef ‘Waarde Vaader’ in
eerste instantie de gedachte op, dat hij de vader van Zoets vrouw Machteltje Claes
zou kunnen zijn, die overweging is na Van Eeghens onderzoek naar zijn persoon
niet vol te houden.92 Claes Claesz was afkomstig uit Brussel, gehuwd voor hij zijn
poorterschap in Amsterdam kocht en werkte zich van metselaar op tot een bouw-
meester die in de omgeving van de Haarlemmerdijk bijna vrij spel had. Gezien zijn
bouw- en handelsactiviteiten was hij een man in bonis, die zijn zes kinderen aan-
zienlijk meer dan alleen een riante woonruimte bleek te kunnen verschaffen. Los
van het verschil in sociale status echter, de man had geen dochter met de naam
Machtelt. De aanspreking met ‘Waarde Vaader’ in de eerste regel van de ‘Geboorte-
groet Aan Nikolaas van Meedemblik d’Oude’93 kan dus niet op een rol als schoon-
vader slaan. De eerste regels ervan wijzen wel op een zekere amicaliteit: 

Waarde Vaader, wijl men heeden,
Uw Geboorte-dag gedenkt;
Zoo koom ik vrymoedig treeden,
Daar de vreugd de Vrienden wenkt.94

De aanspreekvorm ‘vader’ kan echter eenvoudig de aanspreking zijn van een eer-
biedwaardige oude man,95 maar het is ook mogelijk dat Zoet dit gedicht in opdracht
gemaakt heeft om het door een van Claes’ kinderen te laten voordragen. Verder in
dit vers bekranst de dichter Nikolaas met een rozenhoed, met moeite verworven na
81 jaar. Aan deze ‘Kroon’, waarmee volgens de dichter de wereld nu spot, moge
God hem in eeuwigheid verbinden. Met die religieuze wens eindigt Zoet, die met
dit twaalfregelige vers de lezer al of niet bewust zijn aanwezigheid in Amsterdam
heeft laten weten. 

6.8 Claes van Medemblik

91 Hoofdstuk 10, p. 607-620.
92 Van Eeghen 1962, p. 176.
93 DW, p. 228.
94 DW, p. 228.
95 WNT XVIII, 157-160.
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6.9 Gedichten op Maarten Tromp 

In 1653 was de Eerste Engelse oorlog in volle gang die vanaf het midden van 1652 af
zowel schermutselingen als zeeslagen te zien had gegeven. Uiteraard leefde men in-
tens mee met de verrichtingen van de Hollandse vloot, waarmee vooral Tromp met
wisselend succes de heerschappij op zee van de Engelsen probeerde te doorbreken.
Het ontbrak vanzelfsprekend niet aan commentaar vanaf de wal, onder meer gege-
ven door de vele schrijvers en graveurs, die het verloop van de oorlog met argusogen
volgden. Wanneer Tromp een aanval niet wist af te slaan, lieten zijn tegenstanders
hun afkeuring in ‘giftige schotschriften’ duidelijk merken.96 Het aantal lofzangers
was echter in de meerderheid en onder hen bevond zich ook Jan Zoet. Deze liet,
voor zover wij weten, het afweten bij de schaarse successen in 1652, maar de Drie-
daagse Zeeslag bij Portland gaf Zoet aanleiding Tromp te prijzen ondanks het ma-
gere resultaat.97 Zijn gesigneerde poëtische bijdrage is te vinden onder een fraaie
gravure gesneden door Rombout van den Hoeye, een toen ruim dertigjarige plaat-
snijder en uitgever van dergelijk werk, woonachtig in de ‘Calverstraet’, in de Drie
Roosen Hoeijen.98 Deze durfde blijkbaar met een onder eigen naam publicerende
balling in zee te gaan, een lofzang op Tromp was geen politiek gevoelige materie.

Boven de afbeelding van een heftig zeegevecht prijkt het portret van M.H.
Tromp geflankeerd door twee vrouwenfiguren, die beide Tromps naam uitbazui-
nen. Onder deze prent, getiteld Bloedige Scheeps-strÿd, staan acht dichtregels die
Zoet wel aan Tromp, maar niet aan de bijna fataal afgelopen zeeslag heeft gewijd.99

Hiermee loopt hij met andere dichters, van wie Scheurleer werk heeft opgenomen,
redelijk in de pas.100 Omdat het in de DW ontbreekt, geef ik dit overigens bepaald
niet indrukwekkende vers hier een plaats:

Kastielje en Poortugaal, Bisschajen en Galiszen,
Duinkercken en Oostend verschrikten voor ’t ontzag
Van dien vermaarden Tromp, die Holland noô sou missen
Wyl hij het leven waagt voor d’Eere van heur vlag

Raadrijkke dapperheid is in sijn borst beslootten
Voor water noch voor vuur ontzet sijn fiere moedt.
Al blaakkert Blaakke op hem, hij red zig door zijn vlootte
Terwijl men weder zijds niet pompt dan breijn en bloedt.

I. Zoet

Tromps optreden als admiraal heeft in Zoets visie bij diverse naties grote indruk na-
gelaten. Door zware stormen bij Shetland in augustus 1652 mislukte echter zijn
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96 Scheurleer 1912 I, p. 162. Zie ook Prud’homme 2001, p. 150-153.
97 Zie voor deze slag, die eigenlijk als een nederlaag gezien moet worden, Doedens 1989, p. 161-163.
98 Waller 1974, p. 144; Kleerkoper en Van Stockum 1914, p. 261-262.
99 AvS 2209, ook in het Rotterdamse Gemeentearchief: AJ 1949-13. Zij verschillen alleen van elkaar wat betreft
het lettertype voor Zoets gedicht. Zie Bijlage 1B, nr.48a en b.
100 Scheurleer 1912 I, p. 165-169.
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missie, hetgeen hem zo zwaar werd aangerekend, dat de Staten Generaal Tromp
aan de wal hielden. Zijn plaatsvervanger en rivaal, Witte de With, bleek echter als
vlootvoogd een maatje te klein. Na diens smadelijke nederlaag tegen Blake in de
monding van de Theems, wisten de Staten van Holland van de Staten Generaal ge-
daan te krijgen Tromp weer in actieve dienst te nemen. Met het tweede couplet
prijst Zoet met weinig woorden de vindingrijkheid van Tromp, hoe te ontkomen
aan de hel waarin beide partijen zich bevonden. 

In augustus 1653 vond de grote zeeslag plaats tussen de Engeland en de Repu-
bliek. Tromp kreeg het zwaar te verduren. Een dieptepunt werd bereikt toen hij in
de vroege ochtend van de tiende door een Engelse musketkogel dodelijk getroffen
werd. De Ruyter en andere bevelhebbers besloten Tromps dood voorlopig geheim
te houden en een nieuwe strategie werd uitgezet. Na hevige gevechten trokken bei-
de vloten, waarvan vooral de Nederlandse zeer gehavend was, zich terug. ‘Maar 
’t lijk der Hollandsche Admiraal, op den Helder aangeset, voerde een koets langs de
strand na ’s-Gravenhage’.101 Op 5 september werd de doodkist, begeleid door een
indrukwekkende rouwstoet naar een schuit gebracht om uit Den Haag naar Delft
gereden te worden. Daar werd Tromp in de Oude Kerk bijgezet. Zoet heeft
Tromps ontijdig sneuvelen in een kort gedicht herdacht:

De Dood van d’E.E.Zeeheld
MARTEN HARPERTZEN TROMP .
Gesneuvelt, in de bloedige Scheepsstrijd, op den tienden
dag van Oegstmaand, 1675 [sic].

Die Ziel, die nooit voor staal, of vuur, of waater vlood,
Verliet’er Zee-Tromp, door de kragt van Engels lood.
Het moedig Holland streek terstond, vol angst, heur Vlag;
En schreef, met bloed, een kruis, regt voor Sant Lourensdag.
De Maas behing de Pel, met Waapens, hier, en daar.
Den Amstel schonk’er Kroon, an ’t Schild van Bestevaêr.
Fluks neurde ’s Gravenhaag zijn Lijkzang in DE ROUW:
En schreef op ’t Graf: HIER RUST DE NEEDERLANDZE TROUW.HIER RUST DE NEE-
DERLANDZE TROUW.
Gesneuvelt, toen de Teems ter dood toe wierd gewond.
Schoon Eelhart, voor een Man, wel zeevens [sic] kinders vond. 102

Vergeleken met de funeraire barok waarmee veel dichters Tromp beklaagd hebben,
is Zoets bijdrage vrij sober.103 In het gedicht, waarbij het foutieve jaartal als een
misser van de drukker gezien moet worden, benadrukt hij Tromps dood als een
groot verlies voor Holland, dat de droeve dag op St. Laurentius, 10 augustus, in zijn
almanak aantekende. Uit Zoets dichtregels, waaruit is op te maken wat Rotterdam,
Amsterdam en Den Haag aan de lijkwade over Tromps doodkist en de rouwstoet
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101 Montanus 1655, p. 366-367.
102 DW, p. 194.
103 Zie vooral Scheurleer 1912 I, p. 180-195, waar Zoets gedicht overigens niet is opgenomen.
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zelf bijdroegen, kan tevens opgemaakt worden, dat hij de rouwstoet met eigen ogen
aanschouwd heeft. Hetgeen betekent, dat hij zich op 5 september in Den Haag of
Delft moet hebben bevonden. Dat hij zich een kleine maand na Tromps sneuvelen,
toen hij dit gedicht moet hebben vervaardigd, niet meer nauwkeurig de afloop van
de slag bij Ter Heide voor de geest kon halen, kan blijken uit de op één na laatste re-
gel. Zoets suggestie daarin staat haaks op de werkelijkheid van 10 augustus: de
Theems werd geenszins bedreigd, maar daarentegen kon de Nederlandse vloot
slechts met de grootste moeite de blokkade voor de eigen kust handhaven. Na deze
mededeling, die hooguit enige propagandistische waarde bevat, eindigt Zoet met
een constatering, die de tijdgenoot wellicht instemmend deed knikken, maar cryp-
tisch is voor een latere lezer. Misschien moet Zoets mededeling in die zin begrepen
worden, dat een rechtschapen vaderlander, Eelhart, Tromp vervangen ziet worden
door de gezamenlijke kracht van de zeven provinciën (of misschien zeven opvol-
gers). Tromps kinderen kunnen nauwelijks bedoeld zijn, daar hij er twaalf had uit
drie huwelijken. 

6.10 Een andere Duitse reis 

Onder de weinige handschriften die van Zoet zijn overgebleven, bevindt zich een
brief aan een zekere Christina van Halmaal.104 Aan de ondertekening, Zoet, Am-
sterdammer, is toegevoegd dat het epistel is verzonden in Amsterdam op de elfde
van de wiedemaand (juni), een jaartal ontbreekt echter. Deze brief behelst een aar-
dig gedicht dat ook opgenomen is in de DW,105 waarin Zoet op een bepaalde op-
merking van ‘Kristijntje’ reageert. Het moet een spottende of denigrerende opmer-
king zijn geweest over Zoets manier van reizen, want hij ontkent ten stelligste
voortdurend, zoals de knecht van ‘Mejonker’ blijkbaar deed, achter de wagen van
stad naar stad te hebben gedraafd. Hij geeft wel aan tijdens de reizen vaak te lopen,
maar zoals voor allerlei zaken geldt, zoals het met elkaar zoenen, dat je dat ‘by
poozen’ moet doen, want ‘geduurig doen schaft geen vermaak’.Volgens Zoet was
haar man daarvan ook op de hoogte. Met hem heeft Zoet blijkbaar een reis langs de
Rijn gemaakt, waarbij zowel op de luit gespeeld werd als gezongen. Deze reisgezel
wacht nu op een bepaalde plaats in Nederland of Duitsland de komst van zijn
vrouw Christina af. Zoet, die gezien de brief terug is in Amsterdam, stelt haar voor

Ik zal u dienen, waar ik kan;
Vergunme ’t geen maar dat uw Man,
Voor deezen, aan my heeft gedaan.
Dat is: Nu Rijden, en dan gaan.
Dog waar toe dit dog voorgestelt,

6.10 Een andere Duitse reis

104 Zie Bijlage 1A, nr. 2.
105 Geciteerd naar de brief, ook in de DW, p. 306.
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Daar regt, en reeden, by uw geldt.
Koom, maak u dan vry vaardig reê,
Want zoje wilt, zoo wil ik meê,
Naardien uw goedhaid dit gerijf
Al toezegt, des ik ben, en blijf 
Uwe dienstwillige Jan Zoet. Amsterdammer.

Zij zal dus onder zijn begeleiding lopend en rijdend haar man kunnen opzoeken.
Of deze reis inderdaad heeft plaatsgevonden, is niet bekend. In de resterende reis-
gedichten ontbreekt in ieder geval elke verwijzing naar een vrouwelijke metgezel.

Uit de brief aan haar valt op te maken dat Zoet niet lang geleden een reis langs de
Rijn heeft gemaakt, waarbij hij en de echtgenoot van Christina in hun onderhoud
hebben voorzien door te zingen en te spelen. Ongetwijfeld heeft hun reis een be-
paald doel gehad, maar daarover is niet meer te vinden dan mogelijk een enkele op-
merking in een ander vers. Een tweetal gedichten zou aan deze reis te relateren zijn,
maar harde bewijzen zijn daarvoor zeker niet te geven. Aangenomen mag echter
worden dat Zoet niet elk jaar dit soort langdurende reizen heeft ondernomen. Dit
tweetal is met de volgende titels in de DW te vinden: ‘Vreede Nut. Aan zijne Keur-
vorstelikke Doorlugtighaid Karel Ludwig. Door Gods Genaade, Pfaltz Graave by
den Rijn, enz.’ en ‘Op een maager Paardt’.106

Het eerste is slechts een lofzang op de overvloed aan wijn, koren en vruchten in
het gebied waar doorheen getrokken wordt, de Palts. Omdat er nu vrede heerst na
dertig jaar oorlog komt Zoet tot de volgende conclusies

In ’t kort de gantsche Pfaltz verstrekt een Paradijs:
En KARELS rijp verstand,
De kroon van zulk een land.107

Of dit gedichtje nog gefungeerd heeft om de keurvorst gunstig te stemmen of dat
een ander doel beoogd werd, is onbekend. Zoet heeft met zijn arcadische beschrij-
ving de werkelijkheid van de Palts waarschijnlijk geen geweld aangedaan. Dat kan
blijken uit een mededeling uit 1732: ‘om zijn ongemeene vruchtbaarheit wordt dit
land Duitsch-Italië genoemt’ en ‘wynkelder van het Roomsche Ryk’.108 Dit gedicht
moet in eigen tijd gewaardeerd zijn, want het is opgenomen in de bekende contem-
poraine Leeuwarder bloemlezing: Klioos Kraam.109

Het tweede gedicht bevat op een aardige vergelijking na een paar opmerkelijke
zaken, waardoor het enige aandacht verdient:

Op een maager Paardt

Me-Jonkker gafme last dat ik zijn Paard zou haalen;
Ik kwam tot Haidelberg, en vond’er waarlijk een
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106 DW, resp. p. 212-213 en p. 63.
107 DW, p. 212.
108 Van Hoogstraten 1725-1733 VIII, p. 26.
109 Klioos Kraam 1656 II, p. 27.
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Dat d’Arremoede kon met een Godloont betaalen,
Dewijl ’t alleen bestond uit enkel vel, en been.
Een sober Wildbraad voor des Henkkers graage honden.
Wie zulk een Dier beryd, die doet, myns oordeels, zonden.110

Het kan louter literatuur zijn, een puntdicht zoals er in de zeventiende eeuw zoveel
geschreven zijn, maar indien Zoet met de eerste twee regels de lezer een blik gunt
op een eigen reisdoel, dan moet hij in dienst geweest zijn bij een jonker, die hem
blijkbaar opgedragen heeft een paard op te halen in Heidelberg, een stad in de Palts.
De hierboven vermelde vergelijking die Zoet trok in zijn brief aan ‘Kristijntje’, tus-
sen hem en Mejonkers knecht, dringt zich hier uiteraard op. Berust die vergelijking
op werkelijkheid, dan was er sprake van een dienstverband maar wel van tijdelijke
aard. 

Vanzelfsprekend is zonder aanvullende gegevens een exacte datering van boven-
genoemde reis, of reizen, niet te geven. Gezien echter het feit, dat Klioos Kraam in
1657 verscheen, Zoets reizen gedurende de lente en zomer plaatsgevonden zullen
hebben en van hem geen ander werk bekend is uit het jaar 1654, is het niet onmoge-
lijk dat hij in de lente ervan met Christina’s echtgenoot naar de Palts is getrokken. 

6.11 t’Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot

In 1655 konden de liefhebbers van kluchtboeken bij Abraham de Wees terecht
voor een vermeerderde en vernieuwde uitgave van t’Leeuen en bedrijf van Cle-
mendt Marot.111 Zo althans werd dit boekje in duodecimoformaat op het van een
portret voorziene frontispice aangekondigd.112 De eerste Abraham die in 1654
overleed, had zich gespecialiseerd in het uitgeven van toneelstukken, waarvan die
van Vondel het leeuwendeel vormden. Na zijn dood werd de uitgeverij door de we-
duwe voortgezet.113 Aangezien deze dame, gezien haar fonds, hetzelfde soort werk
is blijven uitgeven,114 heeft de waarschijnlijk aan deze familie geparenteerde Abra-
ham II zich op een andere markt moeten oriënteren. De kluchtige verhalen uit het
leven van Clement Marot behoorden tot zijn eerste uitgaven; in het volgende jaar
bracht hij vergelijkbaar werk op de markt met een heruitgave van Quevedo’s Hol-
bollige Buskon en Bontekoe’s Journael.115

t’Leeuen en Bedrijf van Clement Marot is een klein boekje gevuld met 71 kluch-
tige verhalen. Op het frontispice is het portret gegraveerd van Clement Marot.
Deze afbeelding laat zich zeer goed vergelijken met een geschilderd portret van

6.11 t’Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot

110 DW, p. 63.
111 ’t Leeven en Bedrijf van Clemendt Marot. Zie Bijlage 1B, nr. 49a-b.
112 Zijn naam werd voorzien van II. Zie onder meer Gruys en De Wolff 1989, p. 195.
113 Zij was werkzaam van 1654 tot 1685 (Gruys en Bos 1999, p. 129).
114 Zie de fondsen van uitgevers in de STCN.
115 Werkzaam van 1655-1664 (Gruys en Bos 1999, p, 129).
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hem uit de zestiende eeuw,116 waarbij vooral het kortgeknipte haar en de lange
baard overeenkomen. Om zijn portret heen is geschreven: ‘Hier siet gy t’leven af-
gebeelt wiens brain de kluchten heeft geteelt’. Bovenin staat de titel te lezen op een
doek, waardoor in het midden een narrenkopje de lezer toelacht. Onder het portret
bevindt zich het op dit soort boeken toegesneden motto van de uitgever: ‘u lust nu
blust’. Aan beide kanten van deze verleidelijke aanprijzing heeft de graveur een for-
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116 Bédier & Hazard 1923 I, p. 136.

352

Afb. 27 Frontispice van 
’t Leeuen en bedrijf van
Clemendt Marot. Amster-
dam 1655.



se drol neergezet. Op de titelpagina is met grote letters te zien dat de bundel is ‘Uit
het Fransch in het Nederduyts vertaalt door Jan Soet’. In het voorwoord richt de
uitgever zich eerst tot de ‘Goedgunstige Leser’, laat vervolgens in een gedicht de le-
zer weten dat er voor de jeugd bij De Wees veel van hun gading te vinden is en be-
gint dan met het verhalend gedeelte. 

Deze editie is onlangs integraal uitgegeven en voorzien van een uitvoerig com-
mentaar.117 Alle kluchten in deze bundel zijn onderzocht op eventuele voorgangers
en latere varianten; ook het voorwoord is niet aan de aandacht ontsnapt. De tekst-
bezorgers vonden daarin diverse loci, waarmee De Wees de functie van de bundel
en tevens de aantrekkelijkheid ervan kon benadrukken.118 Hij vond de kluchten in
‘ongemakelikke tijden’ een medicijn voor zelfs de ‘aller-blymoedig-ste Mensch, die
dikwijls tot een knaagende mijmeringe wordt verrukt.’ Ook zijn zij dienstig voor
de jeugd, die in het algemeen meer iets kluchtigs ‘doorneuzelt’ dan tot iets ‘deftigs’
is genegen. Over de bron van de bundel vertelt De Wees dat hem een boekje ter
hand is gekomen, ‘ín vaarzen geschreeven’, door ‘den vermaarden Coninglikken
Tijdverdrijver Clement Marot’. Dit bevat allerlei kwinkslagen en aangename histo-
riën uit verschillende tijden en het is met dezelfde bedoeling geschreven als het nu
voor de lezer is vertaald. De uitgever hoopt dat de lezers te gelegener tijd een ‘fris-
schen Roemer’ op zijn gezondheid zullen drinken. Of het niet bepaald sprankelen-
de versje dat erop volgt, aan Zoet toegeschreven kan worden, is onzeker. Het is niet
in de DW te vinden en stilistisch lijkt het niet op wat wij van hem in deze periode
gewend zijn. De bundel zelf bevat gemakkelijk te lezen, aangenaam proza waarin
verschillende gedichten en zelfs een lied zijn opgenomen. Een duidelijke structuur
is afwezig, het is een bloemlezing van grappige verhalen als divertissement voor de
vaak door neerslachtige buien overvallen Franse koning Frans I en het eindigt met
Marots ‘looze begrafenis’. 

Koopmans en Verhuyck onderscheiden in hun onderzoek twee soorten Clement
Marot, een historische en een legendarische. De eerste, die leefde van 1496 tot 1544,
leidde een turbulent leven, geteisterd door ontvluchtingen en ballingschappen. Di-
verse opmerkelijke momenten daarin vormden langzamerhand de legendarische
Marot, die in verschillende landen van Europa stof leverde voor talloze kluchtboe-
ken. Zijn scherpe en veelal komische reacties gepaard gaande met een duidelijk an-
tipaapse houding, zouden niet slechts gediend hebben de koning in een goed hu-
meur te brengen, maar bereikten zo tevens een breed lezerspubliek.119 Omdat de
inhoud van dit bundeltje slechts in zeer geringe mate bijdraagt tot de kennis van
Zoets leven en werk, besteed ik aan de inhoud ervan, op één voorbeeld na dat de te-
neur van het werk verduidelijkt, geen verdere aandacht.

6.11 t’Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot

117 Koopmans en Verhuyck 1991.
118 Koopmans en Verhuyck 1991, p. 273 e.v.
119 Koopmans en Verhuyck 1991, hoofdstuk 9 en 10.
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De leevendige Arke
Clement Marot raakte met een deel Roomsche Geestelikken in woorden, van de waare
Kerke. Daar op de Monnikken zeiden: dat de Roomsche Kerke de zelve was, en dat men
daar in alleen kon behouden worden. Want zy draagt het nabeeldt van Noachs Arke.
Terstont liet den doorslepen Gast dit van zijn tong rollen: Het is an de Paters wel bewust,
dat ’er in Noachs Arke veel beesten, maar weinig Menschen waaren. Hier meê was al de
twist geëndigt, en Clement bleef na die tijd van de Paters ongemoeit.

Wanneer de Hond de knip krijgt op de staart,
Dan vlugt hy staag voor hem die ‘tonheil baart.120

De verwijzingen en vindplaatsen die Koopmans en Verhuyck niet alleen aan deze
klucht, maar ook aan de andere hebben kunnen toevoegen, illustreren de interna-
tionale verspreiding van dit soort verhalen. 

Hoewel uitgever De Wees wel zijn bron vermeldt, ‘een Boekjen, in vaarzen be-
schreeven door (…) Clement Marot’, is deze ook na uitvoerig onderzoek niet ge-
vonden. In het verleden heeft onbekendheid met het bronnenmateriaal geleid tot
een enigszins wankele hypothese betreffende de oorsprong en de vertaling. Bar-
nouw had bij zijn onderzoek naar de populariteit van het vermaarde verhaal ‘’t
Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen’ een exemplaar van een Dordtsche editie van
Clement Marot uit 1655 in handen gekregen, waarop ook vermeld stond dat het
door Zoet vertaald was. Deze uitgave was uitgebreid met een Byvoegsel, waarin het
gezochte verhaal zich bevond.121 Omdat dit verhaal ook reeds in een kluchtboekje
uit 1654, getiteld De gaven van de milde St. Marten, voorkwam, veronderstelde
Barnouw dat Zoet dit verhaal en andere ‘kodderijen’ bijeengegaard had voor zijn
Clement Marot-editie van 1655. Jan Zoet werd dus door hem aangemerkt als de sa-
mensteller van ’t Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot. Uit de ‘clemente Marten’,
milde Marten zou Zoet dan de naam Clement Marot hebben gevormd, waaraan te-
vens de betekenis ‘zotskolf’, marot, verbonden kon worden. Deze kluchtige verha-
len vonden in Barnouws ogen geen genade en hij vond zich hierin gesterkt door de
negatieve beoordeling van dit soort werk door Jeremias de Decker, een bekende
tijdgenoot van Zoet. Diens depreciatie van ‘een deel versierde quacken, gevischt uit
Almanacken’ is in zijn Lof der Geldzucht (1667) te vinden.122 Volgens Barnouw
schaamde ‘Soet’ zich over zijn bemoeienissen met dit soort verhaaltjes. Hij leidde
dit af uit het feit, dat diens naam op latere uitgaven ontbreekt. 

Veel later heeft Schmidt de opvatting verdedigd dat de vermelding dat Jan Zoet
het werk uit het Frans vertaald heeft, gezien moet worden als een literaire mystifi-
catie.123 Hij voert voor deze veronderstelling de volgende argumenten aan: het
Franse origineel is onvindbaar en heeft mogelijk nooit bestaan, Zoets waarschijnlij-
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120 Clement Marot 1655, p. 127; Koopmans en Verhuyck 1991, p. 233.
121 Barnouw 1901, p. 291-301. Een dergelijke editie bevindt zich tegenwoordig in de Columbia University Li-
brary te New York.
122 Uitvoerig geciteerd door Schmidt 1988, p. 433-434; zie ook De Decker 1668, p. 49-50.
123 Schmidt 1988, p. 430-436.
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ke afwezigheid tijdens zijn ballingschap en de alom aanwezige bekendheid van de
naam van de grappenmaker Clement Marot. Deze naam zou dan borg staan voor
het kluchtige van de inhoud van het boekje. Om dit laatste argument kracht bij te
zetten, laat Schmidt zien dat andere kluchtboekjes uit die tijd eveneens de naam van
al of niet populaire personen dragen. Zo figureren Jan Pieter Meerhuysen als Jan
Tamboer en Claus von Rangstädt als Klaas Nar in titels van vergelijkbare bun-
dels.124 Schmidt komt Barnouw dan enigszins tegemoet door Zoet ook als samen-
steller van de bundel te veronderstellen, doch verwerpt zijn hypothese over de oor-
sprong van de naam Clement Marot. 

Naast deze overwegingen blijft de mogelijkheid dat er aan de 1655-editie een
vroegere is voorafgegaan, echter bestaan. Een dergelijke uitgave kan zelfs uit de
veertiger jaren stammen, toen Zoet zich nog Soet noemde! Beide uitgaven uit 1655
kunnen dan als heruitgaven aan te merken zijn. Bij gebrek aan voorhanden zijnde
exemplaren is echter een dergelijke filiatie slechts te veronderstellen.

Een andere mogelijkheid mag evenmin uitgesloten worden en is misschien waar-
schijnlijker. Omdat De Wees voor zichzelf een nieuw afzetgebied moest creëren, is
het voorstelbaar dat zijn Clement Marot-uitgave helemaal niets met de fysieke Jan
Zoet van doen heeft gehad. Diens naam die in die tijd ongetwijfeld geassocieerd
werd met boertigheid en spot, kon uitstekend als propaganda dienst doen voor een
nieuw uit te geven kluchtbundel. In dat geval kan de Dordtse uitgave, waarin de
naam van Zoet als vertaler nog is gehandhaafd, als een uitgebreide herdruk gezien
worden van de Amsterdamse editie. De klaarblijkelijke populariteit van het boek-
je125 maakte al snel de aanwezigheid van een dergelijke ‘reclamestunt’ overbodig,
waardoor de naam Zoet en de vermelding van de vertaling uit het Frans weggelaten
konden worden. Of Zoet, indien deze gang van zaken de juiste zou blijken te zijn,
de uitgever op het misbruik van zijn naam heeft aangesproken, zullen wij waar-
schijnlijk nooit aan de weet komen. In ieder geval heeft De Wees voor zover be-
kend nooit werken van Zoet uitgegeven, hetgeen nog een argument zou kunnen
zijn voor de laatst geopperde veronderstelling.

6.12 Jan Zoet en Jan Tamboer 

Uit 1655 of 1656 stamt het door Barent Graat gegraveerde portret van de Amster-
damse toneelspeler, kunstverkoper en ‘Tamponisticus van de burgerij onder kapi-
tein Nicolaas Pancras’, Jan Pietersz Meerhuysen, alias Jan Tamboer.126 Deze afbeel-
ding van Tamboer die als een notoire grappenmaker bekend stond, is te vergelijken
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124 Zie daarvoor Schmidt 1986, resp. p. 43 en p. 92.
125 Schmidt 1986, p. 62-91.
126 NNBW 5, 338-340, waar onder meer geciteerd is uit de Koddige en Ernstige Opschriften verzameld door Je-
roen Jeroense (1698). Meerhuysens beroepen zijn daarin (deel II, p. 76) te vinden op een komisch begrafenisbrief-
je uit 1655.
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met die van de vrolijke drinkebroers die Frans Hals het publiek van het doek af laat
toelachen. Vooral onder het toneelminnend publiek zal hij populair geweest zijn,
want naast zijn optreden in ernstige stukken, kwam zijn faam vooral voort uit de
rollen die hij speelde in het komische genre. Van 1639 tot 1667, het jaar van zijn
overlijden, was hij een van de belangrijkste en best betaalde spelers op de Amster-
damse Schouwburg. Hij moet ook een toegewijde balletdanser geweest zijn. Al-
bach weet daarover te melden dat Meerhuysen in het ballet der vijf sinnen de rol
van de Reuk vervulde.127 Naast zijn optreden als gevierd acteur leidde hij een los-
bandig leven, waarin overvloedig drankgebruik en vele vrouwen de toon aangaven,
zo althans roddelde het Utrechts Schuyt-Praatjen.128

Zijn afbeelding, gegraveerd door B. Graat, een der schaarse afbeeldingen overi-
gens van toneelspelers, heeft Zoet mogelijk kort na de verschijning ervan aangezet
tot het schrijven van vier gedichtjes. Zij zijn in de DW opgenomen onder de titel
‘Op het Beeld van Jan Meerhuysen’.129 Niet alleen vanwege Zoets typering van
deze kluchtige figuur, maar ook om enkele interessante details verdienen deze vers-
jes enige aandacht. Het eerste luidt als volgt:

Laat Frankrijk op Marot, en zijn bedrijf, vry stoffen.
Klaas Nar het haantje zijn, in ’t scharssen by de Moffen.
Meerhuizen spant de kroon, aan d’Amstel, spijt ’er bek,
Hy lacht de Weereld uit, en speeld ’er rol in ’t gek. 

In de eerste twee regels verwijst Zoet naar nationale kluchtfiguren, van wie de naam
een bepaalde boektitel siert. Het eerste boekje waaraan gerefereerd wordt is zonder
twijfel het zo even behandelde Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot, het tweede
werk dat Zoet vanzelfsprekend ook kende, is ’t Leeven en bedryf van den wysen
geck Claes-Nar (1652),130 een pendant van het vorige. Van belang is te weten dat de
laatste bundel gedrukt is door de bekende Tymen Houthaeck. Volgens Zoet moet
men trots zijn op de boerterijen van Meerhuysen, want die zijn beter dan de andere
twee in weerwil echter van Meerhuysens scherpe tong. Dat soort praat van de grap-
penmaker wordt duidelijk gehekeld in het volgende gedichtje:

Anders

Meerhuizen benje’t? spreek. zagt, houje bakhuis toe.
Al zweegje ’t heele jaar, wat was ’er aan misdreeven?
U Snaakskop afgedrukt in klay van Kees ooms Koe,
Zou, voor Sant Nariaan, wel doorgaan onder ’t geeven,
Of lichtelik voor een vermaard Apostels beeld,
Wijl list, en schelmery, in ’t Hellig weezen speelt. 

6 1651-1657: van Machtelt Klaas tot pleegdochter Elizabeth

127 Albach 1977; NNBW 5, 338-340; Kossmann 1915, p. 92.
128 NNBW 5, 339.
129 DW, p. 195.
130 Zie uitvoerig over deze bundel: Schmidt 1986, p. 91-96.

356



Tamboers opmerkingen moeten Zoet gestoord hebben. Mogelijk heeft die hem op
het toneel belachelijk gemaakt, want Zoet neemt nu enkele minder verfijnde verge-
lijkingen te baat om Meerhuysens afbeelding te bespotten. Duidelijker op het por-
tret gericht is het volgende vers:

Anders

Hier leeft Meerhuizen half, en schartst met mond een [sic] oogen;
Maar wie hem heel wil zien, die lees zijn snaakkery,
En hoor hem op ’t Tooneêl, daar ieder word bedroogen;
Wijl hy alleen vertoont tien Gekken aan het Y. 

Indien deze versjes uit 1656 stammen, dan is Zoets verwijzing naar die snakerijen in-
trigerend, want van Tamboers kluchtboekjes is slechts één uit dat jaar bekend en dan
nog alleen bibliografisch. Van de twee bundels kluchtige verhalen, die aan hem toe-
geschreven worden, is voor zover bekend De geest van Jan Tamboer (1656) het eerst
verschenen, van het Toneel der snaaken stamt de oudste bewaarde druk pas uit 1700.131

Deze boekjes, alle waarschijnlijk van duodecimo formaat, moeten een grote popu-
lariteit gekend hebben. Vele zijn verdwenen, waardoor het bestaan van verschillen-
de, vooral vroege drukken hooguit bibliografisch nog aan te tonen is. Omdat in het
voorwoord op De Geest van Jan Tamboer Meerhuysens koddige vertelsels met de
naam ‘snaackeryen’ worden aangeduid, zal Zoet deze bundel bedoeld hebben.132

Dat hij niet alleen zijn publiek bedroog, een houding die inherent is aan het be-
roep als acteur maar ook een ander leven leidde, geeft Zoet met een niet mis te ver-
stane metafoor aan in zijn laatste kwatrijn:

Anders 

Dit is Meerhuizen, die tot boerten schijnt gebooren;
Verwonder u niet, schoon gy hier de helft maar ziet.
Het kitt’lig onderdeel gebruikt hy, naar behooren, 
Voor Ziekketrooster, in het Gasthuis van Margriet.

In hoeverre Zoet op de hoogte was van de inhoud van het genoemde Utrechts
Schuyt-Praatjen en van Meerhuysens particuliere leven is niet meer te achterhalen,
maar in de laatste twee regels laat Zoet op een versluierde manier de lezer weten dat
Jan Tamboer bij voortduring zijn lusten probeerde ‘te boeten’. 

Zoet en Meerhuysen zullen elkaar door hun Schouwburgactiviteiten ongetwij-
feld goed gekend hebben. Of deze gedichten van Zoet die ten dele een hekelend ka-
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131 Schmidt 1986, resp. p. 42-57 en p. 118-123.
132 De schrijver van dit voorwoord geeft tevens te kennen dat de kluchten weliswaar grotendeels uit de mond
zijn gekomen van Tamboer, maar dat een ander de verhaaltjes heeft opgeschreven. Dat gebeurt meer: ‘Men seght,
dat LOOPE DE VEEGA een sonderlinge geest had, om Commedien te practizeren; nochtans wist hyze niet op 
’t pampier te stellen, maar gebruyckte hier toe een gaauw Schribent [een snel werkende schrijver], die, zodra hy
jets bedacht hadt, het selve uyt de pen liet loopen’. De scribent die op een soortgelijke wijze de Geest van Jan
Tamboer volschreef, kan de uitgever en dichter Jan van Duisberg zijn geweest. Zie Schmidt 1986, p. 42.

357



rakter lijken te dragen, zijn ontstaan uit een zekere mate van jaloezie niet meer op
de Schouwburg te kunnen spelen, of een reactie zijn op spotternijen van Tamboer,
is niet meer na te gaan. Mogelijk paste de toon van het tweede versje toch binnen de
grenzen van de toen aanvaardbare humoristische bespotting. In deze periode van
zijn ballingschap was Zoet voortdurend in Amsterdam, zoals hieronder zal blijken,
waardoor hij ongetwijfeld op de hoogte was van Meerhuysens doen en laten. Enke-
le jaren later zou deze grappenmaker nogmaals Zoets aandacht vragen. 

6.13 ‘De berooide Musen’ 

Dat Zoet in Amsterdam een zekere faam genoot, is uit het voorafgaande meermalen
gebleken. Zijn imago zal echter in de vijftiger jaren behoorlijk aangetast zijn door
zijn chiliastische activiteiten en politiek gedraai. Zijn werken zullen in het algemeen
zeker gewaardeerd zijn, al ontbreken openlijke loftuitingen. De persoon Zoet
stond echter, zoals bleek uit de eerder besproken pamfletten, nogal eens bloot aan
spot en kritiek. Ook nu diende zich weer een schrijver aan die blijkbaar redenen
had gevonden, de balling Zoet in een lang hekeldicht zo zwart mogelijk af te schil-
deren. Welke rol deze auteur, Jan Bara, precies in Zoets leven heeft gespeeld, is on-
bekend. Dat zij elkaar gekend hebben, is in ieder geval af te leiden uit zijn uitvoeri-
ge bespotting. Bara, een der ‘poetae minores’ die in deze periode Amsterdam
bevolkte, heeft een zekere reputatie genoten door een viertal toneelstukken, die tij-
dens zijn leven de Schouwburg echter niet gehaald hebben. Van hem is tevens De
Godvruchtige Verklikker (1656 en 1657) bekend, een verzameling liefdes- en he-
keldichten, opgedragen aan burgemeester Cornelis Witsen.133 De ‘Minne-vaarzen’
in deze bundel vertolken waarschijnlijk zijn liefdesperikelen, uit de langere gedich-
ten komt vooral naar voren dat het hekelen hem in het bloed zat. Het gelijknamige
hoofdgedicht is een in stroeve taal gestelde hekeling van menselijke gebreken waar-
bij voortdurend naar bijbelplaatsen verwezen wordt. De andere minder grote he-
keldichten heeft men als ‘plat en onsmakelijk’ gekwalificeerd.134 Van de drie perso-
nen met wiens doen en laten hij de spot drijft en die hij zelfs af en toe uitscheldt, kan
alleen Jan Zoet geïdentificeerd worden. Hoewel hij niet bij name genoemd wordt,
is uit diverse opmerkingen in het gedicht ‘De berooide Musen’ op te maken dat
geen andere auteur bedoeld kan zijn.135

Bara vertelt zijn verhaal over Zoet aan een zekere Daniël van Haemstede, een
vriend van hem, die zijn Godvruchtige Verklikker in een lofdicht geprezen had. In
het 156 regels tellende gedicht begint Bara met zich te verontschuldigingen bij Da-
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133 J. Bara,Godvruchtige Verklikker, Vertoonende De losse en dwalende wegen der Menschen, met de waare
paden, om alle dartelheyd te mijden. Amsterdam 1657.
134 Zie voor Meijer NNBW 4, 87.
135 Omdat deze toevalstreffer niet gemakkelijk in deze, nooit herdrukte, zeldzame bundel te vinden is, neem ik 
het gehele gedicht op in bijlage 4, sub. B.
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niël, omdat hij hem heeft lastig gevallen met het bespotten van het ‘afgerechte
beest’. Dat deze onplezierige kwalificatie Zoet geldt, blijkt enkele regels later:

Naa dat hy had gekreukt der groten faam,
Naa dat hy had gebikt der Heren naam,
Naa dat hy was, als balling, afgevaardigt,
Naa dat hem wierd sijn Vaders stad ontseit.136 

Bara constateert, dat ook Zoet niet meer openlijk als leider van zijn ‘’t Fieltesoopze
Rot’ in het Roô Doolhof kon optreden. Zijn aanhangers, ‘Ketters’ volgens Bara,
schijnen berooid en verstrooid te zijn en veroorzaken menigmaal ongeregeldheden,
waardoor zij af en toe beboet worden. Zoet zelf blijkt slechts als ‘plakkaris’ zijn
magere kost op te halen en als gelegenheidsdichter een bete broods te verdienen: 

Sulks wierd ik stip gewaar,
Toen hy die selfs plakaten, en cedullen
Aan d’huysen lijmt.137

Het dichten van Zoet is de muzen een gedurige kwelling – dat moet Bara nodig zeg-
gen! – ‘die vaarzen maakt naa hy syn vingers telt, schoon ’t syll’ben scheelt’. 

Bara is volgens hem door Zoet zijn ‘sing-kamer’ ingesleept, waardoor hij in staat
was veel over hem te kunnen zeggen. Toen Zoet een vuurtje aan het aanleggen was,
kon hij diens onderkomen goed in zich opnemen. De kamer die hoogstwaarschijn-
lijk als Zoets onderduikadres gediend moet hebben, en ook Zoet zelf, worden door
Bara weliswaar koddig, maar vooral negatief beschreven. Zo is de kamer naar zijn
voorstelling uitermate smerig. Er bevond zich een schouw, waarop Zoets vele
‘smook-musketten’ liggen. Hij slaapt op een ‘vuure hane-balk’ met als kussen een
oude laars. De schoorsteenlijst is gemarmerd door de vele rochels en de muren zijn
bedekt met een tapijt geverfd met inkt uit oude pennen. De kamer is volgehangen
met de ‘puikste’ momenten uit de hedendaagse geschiedenis in de vorm van rijm-
prenten. Het valt Bara daarbij op dat er gruwelijke oorlogsscènes op te zien zijn.
Hij noemt er een paar en beschrijft ze kort, waardoor enkele gravures nog nader
geïdentificeerd kunnen worden. Zo hingen er prenten van de onthoofding van Ka-
rel I, een naderend zeegevecht en ook een Engelse burgeroorlog. Op andere gravu-
res waren taferelen te zien uit de vele oorlogen die 1656 Noord-Europa teisterden: 

Aan dese zijde een trop ontelb’re gekken,
Die geld en goed verwedden op de dood
Van Swedens hooft, ’t graf bergt hem in haar schoot,
Een ander kan hem uyt het graf weêr wekken.138

De laatste vermelding kan op een opgeplakte plano slaan, misschien een exemplaar
van Zoets gedicht op de Dood en verryzenis van Karel Gustaaf.139 Bara besluit zijn
rondgang met:
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136 Bara 1657, p. 109.
137 Bara 1657, p. 109.
138 Bara 1657, p. 111.
139 Zie hierna, p. 363.
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Sie daar, mijn vriend, ’t zalet van die poëet,
Die naau eens daags met al de Musen eet,
Een waterkruyk, een pispot zijn sijn kannen140

Hij verwacht van Zoet geen repliek, want hij acht hem daartoe machteloos. Bij zijn
gebeden is Zoet echter wel ‘fix’, want hij knielt regelmatig voor ‘’t snottig crucifix’,
maar zijn verhaal zal volgens Bara alleen maar door de droes worden gehoord. 

Zo negatief als Bara Zoets kamer schetste, zo karikaturaal is zijn weergave van
Zoets verschijning. Zijn spottende ganzenveer maakt hem mager, geeft hem een
aapachtig hoofd, zoals van een Angolees gezant, hij heeft snot in de baard en een
neus als een klaverblad. Zijn voedsel is slechts droog brood, voortdurend is hij in de
war en geen werk weet hij af te maken. Een paar maal per dag doorkruist hij de stad 

Sijn Maat-godin, van Rijmen afgemat,
Heeft bobbelen, en blaâren aan de benen,
Die weet de Man (hy is een Philosoof
Die met natuur een hair in dryen kloof)
Door slapens-lust noch van droog-brood te spenen.141

Tijdens zijn wandelingen door Amsterdam kon de vermoeide muze hem niet meer
inspireren. Bara merkt verder op dat Zoet wel over de liefde dicht, maar dat hij van
binnen steenkoud blijft. Zoet, die het leven zo mooi voorstelt, is zelf eigenlijk de
akelige dood gelijk. Na deze inhoudelijke kritiek geeft Bara een weerzinwekkend
beeld van de zich op de nachtrust voorbereidende Zoet waarbij hij onder meer wijst
op diens vieze kledij en vooral hoe hij ’s nachts zijn vuil loost. Half uit het raam
hangend, zich vasthoudend aan een muuranker, laat hij zijn ontlasting vallen in de
kolk. Deze sfeer is voor Bara te erg om er verder over te schrijven. Tot slot slaakt hij
de volgende diepe verzuchting:

Daar heb ik u den zoeten gek getooid, 
By wie de stoet der Musen is berooit, 
Tot morrens toe, ’k schreef nooit iets ongerusters,
O DANIËL! een troost blijft my noch by,
Gy helpt myn trant, gy koestert weêr den rey,
Met suyv’re sang en klank, der nege Susters.142

Vanzelfsprekend moet een aantal aspecten uit dit gedicht onderbelicht blijven, en-
kele plaatsen zijn voorlopig niet te interpreteren, maar duidelijk is evenwel dat Bara
Zoet in een uiterst ongunstig daglicht heeft geplaatst. Hoe karikaturaal Bara’s por-
tret van Zoet dan ook is, hij zal in die ballingschaptijd onder slechte omstandighe-
den een armoedig bestaan geleid hebben. Wanneer het gedicht van de ongunstigste
en meest antipathieke beschrijving is ontdaan, blijft een vrij realistisch beeld over,
dat er gecombineerd met vroegere gegevens als volgt uit ziet:
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140 Bara 1657, p. 111-112.
141 Bara 1657, p. 113.
142 Bara 1657, p. 113-114.
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Jan Zoet woont alleen op een kamer ergens aan de Kolk. Dit kan de Oude Zijds
Kolk geweest zijn, want daar grenzen bepaalde kamers direct aan het water.143 Hij
loopt veel door Amsterdam in gezelschap van een vrouw, lijmt plakkaten aan hui-
zen, schrijft in opdracht gelegenheidsgedichten, werk dat de muzen niet verblijd
heeft en zijn chiliastische beweging heeft hij zien verlopen. Een belangrijke factor
in zijn leven blijkt de tabak. Later zal meer helderheid verschaft worden over de rol
die dit genotsmiddel in zijn leven heeft gespeeld.144

Dit hekeldicht zal in 1655 of 1656 geschreven zijn, net voor het verschijnen van
De godvruchtige Verklikker. Vooral de politieke gebeurtenissen in Noord-Europa,
waarvan de gravures Zoets kamer ‘sierden’ en zijn gedicht op Karel Gustaaf maken
zo’n datering plausibel. In welke vorm Zoet zijn reactie op Bara’s aantijgingen heeft
gegoten is niet bekend, op papier is er tenminste niets van teruggevonden.

Tot slot toont dit hekeldicht aan, dat Zoet zeker in de laatste jaren van zijn bal-
lingschap regelmatig in Amsterdam verkeerde, een feit waarvan de justitie onge-
twijfeld op de hoogte was. Zoet had inmiddels de langste tijd van zijn straf er op
zitten!

6.14 Jan Otten 

In de ‘Berooide Musen’ attendeerde Bara op een niet al te sympathieke wijze de le-
zers op het feit dat Zoet in die periode als plakkaris zijn geld moest verdienen.145 Er
zullen in Amsterdam velen hebben rondgelopen die voor een grijpstuiver aankon-
digingen opplakten. In de DW bevindt zich een gedicht voor een van deze broeders,
de ‘Nieuwe-Jaars-Gift gemaakt voor Jan Otten’.146 Het is aannemelijk dat Zoet dit
vers op bestelling gemaakt heeft, Jan Otten kon er namelijk mee langs de huizen om
een nieuwjaarsgift te ontvangen, zoals ook andere beroepsoefenaars deden. 

Dit 121 regels tellende gedicht opent met diverse aanbevelingen hoe het nieuwe
jaar begonnen moet worden. Daarop volgt een schets van het zware werk van een
stadsplakker, waarna vooral gastronomische fantasieën een grote rol spelen. De
spreker van het gedicht komt pas persoonlijk aan de beurt, als hij een oproep doet
om de armen bij te staan. In het begin wordt gewezen op de tot op de draad versle-
ten kleren, duidelijk een metafoor voor de zonden van het afgelopen jaar.147 Met
een dergelijke naaktheid is men overgeleverd aan de spot van ‘Wyze Gekken’. Maar
in het nieuwe jaar valt er voor degenen die dat willen door Gods genade wol en lin-
nen te kopen.
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143 Misschien was Zoet ondergedoken in een kamer van een huis dat behoorde aan Cornelis Dirksz Hout-
haeck, Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 282.
144 Hoofdstuk 7, p. 384.
145 WNT XII, 2205: stadsplakker. Alleen de DW wordt als vindplaats genoemd. 
146 DW, p. 152-155.
147 Cf. Huygens 1974, p. 45: ‘Nieuwe Iaer’.
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Dogh gy moet uw leeden spoelen,
In het aller klaarste nat,
Om de vuille brand te koelen,
Die uw vlees heeft aan-gevat.
Poogt gy u, in ’t Nieuw, te steekken,
Neem opregte zeep, en loog:
Maak u schoon van uw gebreekken.
Zuiver u voor JEZUS oog:
Want zoo gy, met vuille zweeren;
Vuille zonden zijt belaên,
’t Nieuwe kleed zal voort besmeeren,
En gy zult, daar in, vergaan.
Godt, die nu, gelijk een Vaader,
Ons, een wijltijds, met de Pest,
Heeft getugtigt, koomt ligt naader,
Met het Zwaard, tot in ons nest:
Laat ons ’t oude kwaad dan schuuwen,
Elk vernieuw zig in de deugd.148

Met deze huiselijke voorstelling van het doden van de oude Adam, waar Zoet Jan
Otten zijn lezers ertoe laat aanzetten om een nieuwe periode in hun leven te begin-
nen, voegt hij er ter navolging voor het dagelijks leven enige deugden uit zijn be-
kende repertoire aan toe, zoals nederigheid en ootmoed. Met een dergelijke levens-
houding komen wij nader tot God, die onlangs de mens vanwege zijn zondige leven
zelfs met de pest heeft bestraft. Men wordt echter opgeroepen voor Gods hand niet
te vluchten en ‘Wie, met Rijkdom, is beschonkken’, moet zijn ‘open hart en hand’
tonen en de armen helpen. Na dit beroep op barmhartigheid komt de plakkaris over
zichzelf te spreken en deelt hij over zijn zware arbeid het volgende mee: 

Ik ben oud, en koud, en lam,
En ik loop nog alle dagen,
Om de Kost, door Amsterdam.
Boomen, Bruggen, Poorten, Kerkken,
Beurs, en Waag, en Bord, en Schot,
Zijn getuigen van mijn werkken,
En van Kwast, en Stijfzel-pot.149

Met zijn harde werken verdient hij bij lange na niet wat de Paus onlangs geschonken
werd door een milde gever uit de ‘Zaan-stroom’.150 De plakkaris fantaseert dan – ‘Gut!
kreeg ik meê duizend veeren van die Goud-vink’ – wat hij in zo’n geval met dat geld
zou doen. Dat naast allerlei wijnen een keur aan smakelijke gerechten zijn verbeel-
ding prikkelen, is allerminst opvallend. Zo’n geluk heeft de plakkaris echter niet, 
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Daarom bid ik dat uw gonst,
Staag mag daalen op JAN OTTEN,
d’Eerste Meester van de Konst.
Ik ben, tot uw dienst geneegen.
Koom, gebied my. Hebje waar,
Uit de Zee, te Land gekreegen,
Ik ben, met de Kliekpot, klaar.151

De plakkaris heeft zich tot de lezer, het publiek gericht en tot besluit volgt een
nieuwjaarswens. In een onder het gedicht geplaatst cursief gedrukt versje wordt Jan
Otten nog gepresenteerd als iemand wiens beurs niet bepaald zwaar is, die graag
een wijntje drinkt en een dansje maakt als het Nieuwe Jaar gekomen is.

Deze ‘Nieuwe-Jaars-Gift’ geeft zowel Zoets bekende christelijke visie te lezen,
ditmaal gestoken in een nieuw jasje, alsmede het moeizame leven van een stadsplak-
ker. Haaks op het zondebesef, de aanbevolen religieuze ingetogenheid en deugd-
zaamheid staan de materiële fantasieën van Otten, van wie alleen maar diens schaar-
se genoegens vermeld worden.

Dit gedicht is mogelijk geschreven aan het begin van 1655, overeenkomstig de
datering van Zoets activiteiten als plakkaris zoals die uit Bara’s hekeldicht valt te
destilleren.

6.15 Dood en opstanding van Karel Gustaaf 

De eerdere opmerking van Bara dat op een van de muren van Zoets verblijfplaats de
dood en verrijzenis van Karel Gustaaf te zien was, wijst, zoals vermoed, op Zoets
gedicht dat onder die titel in de DW te vinden is.152 Midden mei 1656 stak er een ge-
rucht de kop op, dat niet alleen in Zweden maar volgens Van Aitzema door geheel
Europa de ronde deed over het plotselinge verdwijnen van de Zweedse koning Ka-
rel X Gustaaf. Er heerste een algemeen vermoeden dat hij tijdens zijn veldtocht
door Polen gesneuveld was. Dat gerucht had er onder meer toe geleid dat grote
weddenschappen op zijn vermeende dood afgesloten werden.153 Maar: 

Het gerucht te Stockholm zynde gekomen dat Carel doot was, ging de Koninginne scheep
om de waarheit daarvan te onderstaan, en landen in der Pillau in het Hertoglijk Pruissen,
in Mey 1656. Daar den Gouverneur van den Ceurvorst van Brandenburg haar met alle
heerlijkheid ontving. Van daar ging sy naar Toorn, en wachten daar den Koning haar Ge-
maal, die van Warschou vertrok om haar te ontfangen den 11. Mey 1656.154

Naar aanleiding van deze vreugdevolle ontknoping zal Zoet het aardige hekeldicht
Dood en verryzenis van Karel Gustaaf hebben vervaardigd. Dit moet overigens
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154 Leven en Bedryf 1698, p. 248.
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nog maar kort in zijn kamer gehangen hebben, want de bezongen gebeurtenis vond
plaats in mei 1656 en Bara’s Godvruchtige Verklikker verscheen in datzelfde jaar. 

Ongewild heeft Bara met zijn hekeldicht duidelijk aangegeven dat, ondanks de
ballingschap, Zoet, zoals hij gewoon was, de internationale politieke ontwikkelin-
gen bleef volgen. Oorlogen in Europa waren dankzij (rijm)prenten enigszins visu-
eel te volgen en allerlei pamfletten hebben hem ongetwijfeld diverse details verteld.
In zijn Dood en verryzenis’ verwerpt hij geenszins de oorlog die door Karel Gu-
staaf begonnen was, maar hij keurt zelfs diens besluit het katholieke Polen binnen
te vallen goed. Jan Casimir van Polen had zich namelijk fel gekant tegen de over-
dracht van de Zweedse troon aan Karel Gustaaf. Omdat Jan de troon voor zichzelf
had opgeëist, besloot Karel de wapenstilstand, gesloten tussen de beide landen in
1635 voor een periode van 26 jaar, voortijdig te beëindigen en Polen aan te vallen.
Hoewel Zoet altijd afgegeven heeft op staatzucht, laat hij in dit geval zijn antika-
tholieke houding duidelijk prevaleren: 

Hy, die het Roomsze Wolvenest,
Met yver, voor ’t gemeene best,
Als een getergde Leeuw, besprong.
En Jan de Poolsche Staf ontwrong,
Na dat een Jezuitsze vond,
Bezoedeld had het rain verbond:
En op de Zweedsche Kroonen spoog,
Toen Paape-trouw geen aasjen woog.
Hy, die de Dood dorst tegen gaan,
Om in triomph weêr op te staan,
Wierd met Papier, en Inkt vermoort,
Door-houwen, in de Beurs gesmoort;
Met laster, en met smaad beluit;
Begraaven als de grootste Guit155

Zoet kon met het ontactisch optreden van Jan Casimir tegen de Zweedse troon156

zijn antipaapse gevoelens de vrije teugel laten, en tevens aangeven hoe zeer men Ka-
rel belasterde en aan diens vermeende dood wilde verdienen. Nadat lutheranen en
calvinisten van Zoet een veeg uit de pan hadden gekregen, herrijst Karel door het
geluid van de oorlogstrommen van zijn leger. Hij vertrekt en rijdt zijn ‘Koningin-
ne’ tegemoet, die ‘voort op zijn mond, in onmagt lag’. Karels wederopstanding
heeft menig katholiek angstig verbaasd doen staan, ‘des Heeroom op zijn lippen
byt’, want volgens hen heeft deze Zweed macht over de dood. Eens zal hij sterven,
zoals de katholieken dat nu al graag zouden zien, maar dat is dan geen wonder,
maar een gewone menselijke zaak. Dit vijftig regels tellende gedicht illustreert dat
Zoet een zekere mate van partijdigheid niet schuwt, als hij met een bepaald geloof
de spot kan drijven. Dat hij zich met evenveel gemak tegen Karel Gustaaf kon ke-
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ren toen Nederlandse handelsbelangen in het geding kwamen, zal later duidelijk
worden. 

6.16 Zoet in Den Haag in 1656 

In de verzamelbundel uit 1657 van de bekende Haagse dichter Jacob Westerbaen
bevindt zich aan het eind van de stoet lofdichten op diens buitenplaats Ockenburg
een van Jan Zoet. Hij heeft de eer gehad dit landgoed te mogen bezoeken en zijn
grote waardering daarvoor blijkt uit het genoemde en niet van belang ontblote lof-
dicht dat later de nodige aandacht krijgt. Uiteraard roemt hij Westerbaens ‘wel
gesneeden pen’ en zegt er vervolgens over:

Eens had ik d’eer dat ik de proef daar van genoot,
Toen Rammazein, om my, zijn Druk een wijl liet vaaren,
En ’t Ridderlikke Hooft, gekroont met grijze haaren,
Een staaltjen, uit de kas, van groot verstand, ontsloot.157

De Haagse uitgever en drukker Johannes Rammazeyn is blijkbaar Zoet ter wille ge-
weest door een drukwerk dat hij onder handen had, terzijde te leggen. Waarschijnlijk
heeft Zoet in die tijd inzage gehad in enig ongepubliceerd werk van Westerbaen. In die
tussentijd heeft Rammazeyn Zoets lange lofzang Geboorte feest van zyne doorluchti-
ge hoogheydt Wilhelm Henrick gebooren Prince van Oranje gedrukt.158 Aangezien
dit feest plaatsvond op veertien november, zal Zoet in de herfst of in het begin van de
winter van 1656 in Den Haag en mogelijk wel op de Ockenburg verbleven hebben. 

6.16.1 Het geboortefeest van ‘Wilhem Henrick’

Dat Zoet zijn gedicht voorgedragen heeft voor de zesjarige Willem is aan de buiten-
wereld niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan. Behalve een korte vermelding door
de Engelse staatssecretaris Thurloe,159 wordt een uitvoerig verslag gevonden in de
tweede druk van Zoets Geboorte Feest dat kort erna nog in 1656 door Rammazeyn
is verzorgd. Deze uitgever en drukker heeft in het boeiende ooggetuigenverslag
‘Aen den goetgunstigen Leser’ het gehele verloop van de ceremonie in de kamer
van ‘zyne Doorluchtige Hoocheyt’ vastgelegd. Jan Zoet, ongetwijfeld in andere
kleren gestoken, dan waarin Bara hem heeft laten lopen, is vergezeld van een meisje
van ongeveer twaalf jaar, ‘aen hebbende een moy wit kleet gestrickt over al met
Oranje en blaeuwe Linten, ende een bagghe [borstsieraad] op haer borst, met han-
genden hayr ende een Laurier kroontje om ’thooft, seer cierlick toe gemaeckt.’
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In de kamer bevonden zich behalve Willem enkele edelen en een godgeleerde. Zoet
maakte zijn reverentie en droeg zijn ‘seer uytsteeckende versen voor’, waarnaar met
grote stilte door Willem en met verwondering door de omstanders geluisterd werd.
Vervolgens trad het meisje op de jonge prins toe, kuste, op een knie leunend, zijn kleed
en handen en stak op zijn mouw een Oranjetak met zes Oranjeappeltjes. Daarna zet-
te zij op Willems hoofd een kroontje waarop met behulp van Oranjeappeltjes, ro-
zen en witte leliën zijn internationale afkomst werd gesymboliseerd. Vervolgens droeg
het meisje een Kroon-zangh voor, waarna Zoet, nadat zij met een eerbiedige buiging
teruggetreden was, tot slot de prins zijn Toezang liet horen. Na afloop stond Wil-
lem op, boog zich en bedankte haar voor haar ‘affectie’.

Een dergelijk tafereeltje dat een schilderij waard is, laat zien hoe gering de afstand
kon zijn tussen het volk en de Oranjes, ondanks de vele protocollaire barrières. De
kleine Willem was gezeten voor een aantal ons onbekende edelen en een theoloog,
die de voor Willems godsdienstonderwijs aangetrokken Johannes Trigland geweest
moet zijn. Intrigerend is vooral de identiteit van het meisje dat Zoet vergezelde. Zij
speelde een niet onbelangrijke rol in deze kleine ceremonie en droeg zelfs een door
Zoet geschreven gedicht voor. Hoewel het niet geheel uitgesloten kan worden dat
Zoet een dochter had, is er tot nu toe geen een bekend. Aangenomen mag worden
dat het Amalia van Solms niet onwelgevallig was, dat de haar niet onbekende dich-
ter en overtuigd Orangist Jan Zoet de verjaardag van de zesjarige stamhouder
kwam ‘opluisteren’ met een gedicht waarin onder meer de roemruchte rol van het
huis van Oranje in verleden en heden nog eens benadrukt kon worden Of Amalia
hem daartoe aangespoord heeft, kan niet bewezen worden, maar is zeker niet on-
denkbaar, gezien de omstandigheden aan het hof. De verhouding tussen de groot-
moeder en moeder, respectievelijk Amalia en Mary Stuart, liet namelijk nogal te
wensen over, zeker wat de opvoeding van Willem aanging. Terwijl Mary deze veel
mogelijk op Engelse leest geschoeid zag, diende Willem in de ogen van Amalia de
voetstappen van zijn vader te volgen en gevormd te worden naar de beste tradities
van het Huis van Oranje. Mary bevond zich in deze periode voor enige tijd in Parijs
en zou pas in december terugkeren. Ondertussen probeerde Amalia enige Holland-
se leraren voor Willem te ronselen, maar behalve de aanstelling van de genoemde
Trigland mislukte dit plan, omdat de Staten niet wilden meewerken.160 Zoet heeft in
ieder geval zijn uiterste best gedaan Willems leven en toekomst geheel in het per-
spectief van de Oranjes te plaatsen.

De jonge Willem heeft, zoals gezegd, stilzwijgend naar de voordracht van dit
maar liefst 437 alexandrijnen tellende, soms enigszins pathetische gedicht geluis-
terd.161 Hij kreeg kort samengevat het volgende te horen.

De hofjuffers worden in de reeds vroege ochtend opgeroepen het bloemenvlech-
ten voor Prinses Mary te beëindigen. Zij dienen zich bij de zanggodin van Jan Zoet
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te voegen om het ‘Hofgezin’ tot vreugde op te wekken, want er moet een ‘Jaergety’
gevierd worden. In Den Haag zijn de Vijvernimfen al druk doende daarmee, het
Haagse Bos krioelt van de vele mensen en Flora gaat deze gure dagen zeker her-
scheppen in een liefelijke mei. De jonge spruit zal door de goden beschermd wor-
den tegen allerlei gevaar, vooral ook tegen ‘bloedstorm uit de Teems’. Heldhaftig-
heid en deugdzaamheid waren al aanwezig bij Willem de Zwijger en werden
overgedragen op de nazaten. Eerst toonde Maurits zijn dapperheid aan het vader-
land, daarna de grote Frederik die zijn helm ‘tot aller Helden eer’ op de speer hing.
Daarna verminderden welvaart en rust en onderling gekrakeel en misverstand sta-
ken de kop op . Willem begon deze wonden met ‘Konzarf [geneeskrachtige stroop]
en vlijm’ te bestrijden. Het gelukte hem enigszins, maar hij overleed voordat hij van
de resultaten kon genieten, ‘soo word de schoonste bloem ontydig afgeplukt’! In
die tijd zat de Rijnzwaan Vondel als een pipse hen te suffen, en ook Huygens en
Westerbaen lieten hun lier aan de wand hangen. Zelfs Zoets zangster die zich wel-
eer liet horen, moest zwijgen, omdat een Waterslang haar al te vinnig en te heet in
de tong beet. Zij durfde slechts te kwelen met het geluid van zuivere maagdenkelen
en met toestemming van ‘zyne Doorlugte Hooghaid zelve’. Bij diens ontijdig over-
lijden ontmoetten Mary en Amalia bij hun verdriet veel leedvermaak. Als de door
veel leed beproefde Amalia haar niet gesteund had, was Mary zeker van verdriet ge-
storven. Plotseling echter verkondigt in de duistere nacht helder sterrenlicht de
komst uit hemelse streken aan van een schone jonkvrouw in een fraai gewaad. Zij
voorspelt Mary uitvoerig aard en toekomst van haar op komst zijnde zoon. Zijn va-
der zal in hem herleven; ondanks de alom aanwezige jaloezie, die gal zal spuwen,
wordt hij ‘Een kroon der Princen, en een hoofd van ’t Vaaderland’. De aartsengel
Michaël zal zijn beschermengel zijn, want God wil wat groots met hem verrichten.
Hij zal de geschillen die er onder de volkeren zijn, beslechten, over leeuwen zal hij
heersen en tegen draken zal hij vechten, een Sint Joris voor het Koninklijk Huis.
Zijn naam zal over de gehele wereld geëerd worden. Dat mijn woorden waarheid
zijn, verkondigt zij vervolgens, zal blijken uit het volgende. Indien het zesde jaar
voor hem gelukkig is verstreken, zal een jonge maagd de prins ‘besteekken’ met een
Oranje tak en zijn vorstelijk hoofd kronen. Met deze profetie verdwijnt de schim.
Mary, bij wie de weeën zich ondertussen al hadden aangekondigd, beviel nu van de
jonge Willem en geheel Den Haag viert nu feest. Mary zingt een zuivere lofzang die
God veel liever is dan de Oudtestamentische offerandes. Een grote stoet edellieden
en andere hooggeplaatsten is aanwezig, de Hollandse steden brengen hun geschen-
ken en Amsterdam is daaronder zeker niet de minste. Amalia begint nu wat groots
te verwachten en merkt op Sabbatsdag ‘loutre godlikhaid’ in de kerk. Men hoort er
niet de geluiden van de Joodse eredienst, 

Maar een besneeden tong, die zich had zat gedroncken,
Uit eene stroom die steets ten Paradize uit vloidt.
Daar onverhindert noch den boom des leevens bloit,
En altyd vrugten draagt, om zielen mee te voeden. 
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Deze beelden vervoeren Zoet zo, dat hij zichzelf verliest in een visioen:

Een Linde, aan deeze beek, gezoomt met roozenhoeden,
En Doornekroonen in een vruchtbre grond geplant,
Droop, als een balzem boom, van balzem, die verstandt,
En kragt, en leven geeft; en goot, uyt zynen hooren,
De hailigen olye op het hoofd des Hoog gebooren;
En zalfde hem tot Prins, tot Koningh, Priester, en
Tot Kristi erfgenaam; het waardtste dat ik ken,
En steets bekennen zal, voor ’t opperste aller dingen,
Daar Davids harpe altijd beraid was van te zinggen,
En daer op Salomon, in al zijn grootshaid, zag.
Hier schijnt den leeu een lam. De wolf gaet met verdrag,162

In ’t midden van den hoop der schaapen, stilkens waiden.
Den Havik zal’ er nooit de tortelduifjens schaiden.
En vullen zyne maag met vleesch, zyn bek met bloed.
Hier is de liefde alleen beheerster van ’t gemoed.163

Kortom: een paradijs staat voor de deur. De dichter ziet zelfs Jezus op zijn troon en
het hemelse Jeruzalem voor zich oprijzen. Dan schrikt hij zelf van deze gewaagde
visioenen en keert terug op aarde bij de gebrekkige mens. Ook de gedoopte prins
komt, nu opgenomen in het verbond der heiligen, en na door Christus aan het kruis
te zijn gewijd, weer in zijn windselen in het hof terug om te worden vertroeteld
door de groten der aarde. Mary wordt getroost met de wetenschap dat in Willem
haar man is herrezen. Willem groeit snel als een Wijnstok, ofschoon deze aan alle
kanten gesnoeid wordt, soms tot dicht aan wortel en stam. 

Overeenkomstig de godsspraak moet de Amsterdamse maagd de jonge prins de
Oranjetak opsteken en hem kronen. Met dit werk worden hoge verwachtingen van
Willem uitgesproken. Hij zal met zijn kwaliteiten over grote delen der aarde de
mens in deugdzaamheid doen leven. Onder zijn leiding moet de wereld zelfs een
paradijs worden. Zoet hoopt dat Willem het rechte spoor van David zal blijven vol-
gen, op zijn achttiende huwen, prinsen en prinsessen voortbrengen die in ‘Godsbe-
sluit’ voogden en voogdessen worden over welvarende vorstendommen. Dan zal
Zoets zanggodin Willems uitvaart vieren en zorgen dat hij vorstelijk bij het vader-
lijk gebeente wordt gebracht.

Zijn Hooghaid hef zyn kruin, als een gezeegend hout,
Voorspoedig booven al de boomen van het wout.
Hy erve Kroon, en Troon. Waar van deeze overschoone,
Op zyn Geboorte-feest, de schaaduw [voorafspiegeling] koomt vertoone.164

Met deze woorden geeft Zoet het woord aan het meisje, dat de Kroon-Zang zal de-
clameren, dat voornamelijk een uiting van vreugde inhoudt dit feest te mogen vie-
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ren. Zij wenst hem niet alleen een lang leven toe om zijn onderdanen te troosten
vanwege de dood van zijn vader, maar ook om in kracht en wijsheid te groeien om
dit land te kunnen regeren. Zoet neemt tot slot de Toe-zang voor zijn rekening,
waarin hij Willem als het door God gezegende ‘Opperhoofd van ’t vrye Needer-
land’ ziet, die als een waardige telg der Oranjes Nederland tot in de verre toekomst
zal beschermen. Met deze minder visionaire maar realistischer verwachting besluit
Zoet zijn declamatie.

Vanzelfsprekend laat Zoet in dit goed gestructureerde werk slechts positieve ge-
luiden horen over de Oranjes. Hun deugdzaamheid en dapperheid worden gepre-
zen en Willem II, voor wie Zoet jaren geleden weinig goede woorden overhad,
wordt grotendeels gerehabiliteerd. 

Tijdens zijn regering werd de jonge stadhouder geconfronteerd met het ‘blinde
Misverstand’, ‘gierige Aigenbaat’ en ‘Twist’. Hij werkte er hard aan het daardoor
ontstane onderlinge ‘krakkeel’ op te lossen doch stierf voortijdig. Opvallend is, dat
de Stuarts waaraan de Oranjes door Willems huwelijk gelieerd zijn, in zijn gedicht
geheel ontbreken, slechts terloops wordt de oorlogszucht der Engelsen genoemd.
Des te meer aandacht schenkt Zoet echter aan de jonge Willem. Hoewel Mary in
hem haar overleden man dient te ontwaren, schildert Zoet zeker in zijn chiliastisch
aandoende visioenen Willem als de door God uitverkoren vorst, in wie hij de erfge-
naam van Christus ziet, die de wereld tot een paradijs zal maken. Deze visie impli-
ceert onder meer de algemeen gereformeerde opvatting, dat God door Oranje Ne-
derland regeert. 

Kritiek is ook aanwezig, maar versluierd. Niet alleen de magistraat van Amster-
dam, de waterslang, wordt verweten hem onwelgevallige meningsuitingen te ver-
bieden, ook het aannemen van de Acte van Seclusie door de Staten en De Witt is een
kwalijke zaak. Die kritiek zal ongetwijfeld te lezen zijn in het genoemde verwijt dat
Willem weliswaar snel groeit, maar gesnoeid wordt tot dicht aan de stam.

Het meisje dat Zoet vergezelde, stelt volgens een opmerking in de tekst de Am-
sterdamse maagd voor. Zoet heeft tijdens het concipiëren van dit gedicht haar een
bepaalde functie toebedeeld. Zij dient de waarachtigheid van de godsspraak te sym-
boliseren. Op een paar plaatsen in het Geboorte Feest wordt naar haar en haar cere-
moniële handelingen verwezen. 

Door haar als vertegenwoordigster van Amsterdam voor te stellen en deze ste-
denmaagd de voorgeschreven handelingen te laten verrichten, lijkt Zoet te suggere-
ren, dat Amsterdam geheel achter Willem als de nieuwe stadhouder staat. 

Met deze aparte constructie, heeft Zoet gebruik makend van vele hyperbolen en
antitheses een boeiend barok gedicht geschreven, dat soms wel erg pathetisch
wordt. Zijn bijdrage aan de viering van het verjaarsfeest is aan de aandacht van de
samensteller van de Friese bloemlezing Klioos Kraam niet ontsnapt, want zij heeft
een plaats gekregen in het tweede deel ervan.165
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Rammazeyn heeft dit Geboorte Feest na de declamatie nogmaals gedrukt; gezien
een aantal slordigheden moet dit wel in een vrij hoog tempo zijn gebeurd. De waar-
de van deze herdruk ligt dan ook voornamelijk in het toegevoegde ooggetuigenver-
slag dat de gehele ceremonie extra kleur geeft.

6.16.2 ‘Papier voor Goud’ 

Kort na deze voordracht is Zoet in Delft te vinden. Dit is althans op te maken uit
het merkwaardige dankdicht dat op een andere plek in de DW te vinden is dan waar
het logischerwijs zou moeten staan.166 Het werkje dat is opgedragen aan ‘Wilhelm
Henrik’, begint met een evocatie van de dankbaarheid, die uit de hemel komt en na
het gemoed te hebben doordrongen weer opstijgt. Dat ervaart Zoet

Terwijl ik, voor de Kribbe, in Davids oude Stadt,
Godts liefste zoon aanbadt,
Om, onder ’t lastig pak der zonde, eens aêm te haalen.
Og zoo! dat lustme, zai die schoone, en zuiverlijkke,
Altijd van u, te zien. Dien yver gaat voor al.167

De dankbaarheid die hier als een soort engel figureert, is zeer onder de indruk van
Zoets diepe religiositeit. Zij vindt echter wel, dat, nadat zijn hartstochtelijke gebe-
den dood en duivel krachteloos hebben gemaakt, hij aandacht moet besteden aan de
geschenken van Willem: een borstsieraad en de twee prinsenbeeldjes van het aller-
fijnste goud. Zij adviseert hem hoe dankbaarheid getoond kan worden. Hij moet
niet voor Willem een kostbare schat in verre landen gaan zoeken, maar wel nu een
gedicht schrijven en dan op een veer uit haar vleugel onverwijld naar Den Haag
‘kailen’ om het daar onderdanig aan te bieden. Dan ontwaakt Zoet uit deze trance
en wil zich behalve aan God uiteraard ook zoveel mogelijk aan de jonge prins wij-
den, maar hij kent zijn beperkingen. Als Zoet van Apollo een ‘vloeijende arends-
veeder’ kon krijgen, dan zou hij in de voetstappen van Huygens treden en in de
Oranjezaal voor het schilderij van Frederiks zegekoets ‘myne wiekken klappen’, of
in de schoot van Amalia zijn gedachten uitstorten, maar, zo vervolgt Zoet 

Maar, och! ik slagt de Struis;
Het lighaam is te zwaar, de vleugels zonder kragten.
Dus leef ik vast op hoop. Mijn penne staakt ’er schrijven,
Al d’inkt stremt op ’t papier. Ik kus, met Dankbaarhaid,
O Vorst vol Majestait!
Uw mildehand, terwijl ik ben, en hoop te blijven 

Uwe Doorlugtige Hooghaids
Aller Onderdanigste.168
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166 Namelijk achter het Geboorte Feest voor Willem III. 
167 DW, p. 115.
168 DW, p. 117.
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Of deze breed uitgewerkte bescheidensheidstopos Willem ook daadwerkelijk be-
reikt heeft, is onbekend. Er is in ieder geval uit op te maken dat Zoets Geboorte Gift
grote waardering heeft gevonden. Het is zelfs opgenomen in de voornoemde
bloemlezing Klioos Kraam.169

6.16.3 Zoets bezoek aan Westerbaen

Het hiervoor genoemde bezoek aan Jacob Westerbaen vond waarschijnlijk plaats
in de herfst van 1656. Wanneer dit lof- en dankdicht als brief of op een plano is ver-
schenen is, valt niet precies te zeggen, maar het zal niet lang erna geweest zijn. Hij
draagt zijn vers op ‘Aan den Edelen, en Hoog-geleerden Heere, Jakob Westerbaan,
Ridder, Heere van Brandwijk, en Gybland, &c. Op het Bouwen, en Konstig be-
schrijven van zijn Okkenburg’.170 De eerste coupletten van deze uit veertien kwa-
trijnen bestaande lofzang bezingen het aanvankelijk door Vrouw Margriet zo be-
roemd geworden dorp Loosduinen, zijn latere ondergang, lege herbergen en
verdorde land.171 Westerbaens Ockenburg, gebouwd in die buurt, heeft er de wel-
vaart teruggebracht, vooral door zijn weelderige boomgaarden, waar voor iedereen
een rijke oogst te plukken viel. Na zijn gastheer om diens eigen lofzang op Ocken-
burg te hebben geprezen,172 wil Zoet een andere blijk van diens milddadigheid me-
moreren:

Nog meerder agt ik my verbonden, door uw gonst,
Geleerde Westerbaan, te mild aan my geschonkken,
Toen wy, in ’t Lust-priëel, uit Paters Vaatjen dronkken,
By ’t leezen van den Brief, gepropt, met boert, en konst.173

De wijn moet Zoet nog lang bijgebleven zijn, want het tappen uit Paters Vaatje be-
tekent het schenken van de beste wijn die men in huis heeft. Zij zullen zich toen bij
het lezen van een ons jammer genoeg onbekende brief uitermate vermaakt hebben.
De laatste twee coupletten zijn niet van enig belang ontbloot voor onze kennis van
Zoet:

Waar mijnen Hof voorzien, gelijk uw Land-juweel,
Ik zou voor Huigens, Katz, nog voor geen Grooten wijkken;
Maar volle dankbaarhaid aan u, mijn Heer, doen blijkken.
Dogh uwe Heushaid keurt de goede wil voor veel.

Indien een slegte bloem oit plaatz’ kreeg aan den krans,
Omvlogten met het puik van uitgekipte roozen,
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169 Klioos Kraam 1656 II, p. 280-282.
170 DW, p. 87-89.
171 Vrouwe Margriet, Margaretha, gehuwd met Herman graaf van Henneberg, overleden in 1277 in het kraam-
bed. De legende wil dat zij moeder was van 365 kinderen, het summum van vruchtbaarheid. Zie o.a. Cordfunke
1987, p. 91 en noot 14.
172 Arctoa Tempe. Ockenburgh. Woonstede van den Heere van Brandwyck In de Clingen buyten Loosduinen.
In ’s-Gravenhage by Anthony Tongerloo 1654.
173 DW, p. 88.
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Zoo laat mijn tijdeloos ook, aan uw Eerkrans, bloozen;
En denk: Een Kreupel gaat somtyds wel meê ten dans.174

Met deze nederigheidstopos maakt Zoet van de gelegenheid gebruik zich een plaats
te verwerven naast de gerenommeerde schrijvers, die reeds hun lofzangen gedrukt
zagen in de 1654-uitgave van het hofdicht Ockenburg. De hekkensluiter van deze
reeks was P. de Groot naar wie Zoet misschien verwees. In de volgende uitgave van
dit grote dichtwerk, opgenomen in de verzameluitgave van 1657, blijkt Zoet De
Groots plaats te hebben ingenomen. Opvallend is Zoets voorkeur voor de tijloos,
een op ongewone tijd bloeiende bloem, reeds eerder als teken van bloei gebruikt in
zijn gedicht voor Machtelt Claes. Zoet lijkt zich hiermee te profileren als een klei-
nere dichter die toch wat te zeggen heeft. Met een variant op Cats’ spreuken in de
laatste regel wijst Zoet nogmaals op zijn geringe plaats in het letterkundig pan-
theon, maar hij maakt er wel degelijk deel van uit!175

6.16.4 Het kabinetje van De Rots

De Haagse meubelmaker Mr. Wilhelm de Rots heeft in de periode dat Willem III
nog een kleine prins was, in opdracht van Amalia van Solms een bijzonder kabinet
vervaardigd. Vooral het uit ivoor en schildpad bestaande marqueteriewerk waarin
verschillende symbolen verwerkt zijn die met het Oranjehuis samenhangen, is van
uitzonderlijke kwaliteit. Over deze ambachtelijke kunstenaar is feitelijk weinig
meer bekend dan dat hij als conciërge en bewaarder van lakwaren en kabinetten in
de jaren vijftig op het Huis ten Bosch werkzaam was.176 Vermoed wordt dat zijn
leerschool in Parijs stond, waar voor het Franse hof gelijksoortige opzienbarende
meubelen werden vervaardigd.177 Zijn naam figureert in een lofdicht dat Zoet op dit
‘cabinetje’ geschreven heeft voor Amalia. Daaruit is op te maken, dat hij deze De
Rots in zijn werkplaats heeft opgezocht en zijn grote bewondering voor dit kunst-
werk heeft uitgesproken. 

Dit vers ‘Aan hare Hooghaid Me-Vrouwe de Princesse Amelia van Solms, Dou-
agiere van Oranjen, Op het beschouwen van des zelfs Cabinetje, gemaakt door Mr.
Wilhem de Rotz’178 opent Zoet met een voor hem typerende vergelijking. In bijbel-
se tijden gaf de rots, waarop Mozes geslagen had, aan het volk van Israël een aange-
name dronk. Van dat wonder sprak men in het gehele land en het klonk zelfs ‘bij-
ster in ’t gehoor der blinde Haid’nen’. 
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174 DW, p. 89.
175 Cats 1712 I, p. 629.
176 Drossaers 1974-1976 I, p. 261-264.
177 Volgens de conservator R. Baarsen. In april 2006 heeft het Rijskmuseum dit kabinet verworven. Met behulp
van bepaalde symbolen en het centrale monogram HAVO (Hendrik en Amalia van Oranje) kon worden aange-
toond dat het in opdracht van Amalia van Solms was vervaardigd. 
178 DW, p. 132-133.
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Maar Haare Hooghaid, had nog roê, nog staf van nooden,
Om op de Rotz te slaan: Hy bouwde een Kabinet,
Met eed’le konst door wrogt, zo knap zy ’t had gebooden,
Daar voor zig ons vernuft, en simpel oog ontzet.179

Met veel aandacht voor detail beschrijft Zoet het pronkstuk, waarbij hij onder meer
de pelikanen vermeldt, die zoals gebruikelijk hun jongen met eigen bloed voeden
en in dit geval de Nassaus verbeelden. Oranje zal volgens Zoet niet meer door
‘Nijd’ en ‘helsche Draak’ belaagd worden: men ziet er de slang de draak aanvallen,
het ene gif het andere verdrijven. Voor Willem lijkt een zonnige toekomst te zijn
weggelegd:

Het onweêr, dat een wijl gestormt heeft uit den Westen,
Zal schielik leggen gaan. De Doorn heeft al een krak.

6.16 Zoet in Den Haag in 1656

179 DW, p. 132.
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’t Geluk lacht WILHEM toe. ’t Gedijd hem al ten besten.
De trotze Leeuwen zijn bezaadigt, tam, en mak.180

De oorlogsdreiging uit Engeland zal naar Zoets inzicht spoedig voorbij zijn en ook
Amsterdam, dat trotse Leeuwen in zijn wapen kent, lijkt de jonge Oranje niet meer
zo vijandig gezind te zijn. De Rots fluistert ‘door ’t knarssen van zyn zaagen’ Zoet
in het oor, dat volgens hem de jonge prins de staatsdegen zal dragen en het krijgsbe-
wind voeren. Zoet raakt hierdoor zeer geëmotioneerd en wil zijn zanggodin deze
‘Godsspraak, vol gezag’ vol vreugde aan Amalia laten meedelen. Of Zoet deze lof-
zang op dit kabinet, die gezien moet worden als een politiek manifest, in opdracht
van Amalia heeft geschreven, is helaas onbekend. 

Gezien zijn aanwezigheid aan het hof, waarschijnlijk alleen bij hoogtijdagen,
moet Amalia van Solms door Zoets lofzangen op de leden van het Huis van Oranje
een zekere waardering voor hem gekoesterd hebben, maar over slechts één op-
dracht van haar aan hem weten we iets meer.181

Voor dit kabinet met zijn politieke propaganda kon slechts een prominente
plaats bestemd zijn op het Huis ten Bosch en alleen intimi en genodigden konden
ervan genieten. De functie van Zoets lofdicht is daarom niet geheel duidelijk, daar
men het gedicht pas ten volle kon begrijpen en waarderen met het kabinet voor
ogen. Mogelijk diende in dit uitzonderlijke geval een exemplaar van Zoets gedicht
alleen als een soort explicatie voor genodigden. 

Uit de vage gegevens die het gedicht verschaft, valt op te maken dat de Oranjes in
een politieke luwte waren gekomen en er sprake bleek te zijn van een verminderde
agressie uit het westen, te weten Engeland. Omdat er tevens uit op te maken valt dat
de prins nog jong was, kan Zoet deze lofzang vervaardigd hebben tijdens zijn aan-
wezigheid aan het hof ter ere van Willems ‘geboortedag’ in 1656. Deze veronder-
stelling staat echter een vroegere datering niet in de weg.

6.17 Niet nauwkeurig te dateren gedichten in deze periode

Van enkele grotere gedichten is het zeer aannemelijk dat deze door Zoet vervaar-
digd zijn tijdens zijn ballingschap, maar een nauwkeurige datering is niet te geven.
Van de vijf hiertoe gekozen gedichten zijn er twee die topografisch gezien bij elkaar
horen. Uit een der voorafgaande gedichten viel namelijk op te maken dat Zoet zich
in Delft bevond. De geboortestad van David Joris moet hem om bepaalde redenen
geïnspireerd hebben tot enkele gedichten, maar meer dan uit onderstaande verzen
te destilleren valt, is over zijn verblijf aldaar niet bekend. De twee gedichten verto-
nen geen enkele samenhang, evenmin kan door het ontbreken van externe gegevens
een bepaalde volgorde van ontstaan aangegeven worden. 
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180 DW, p. 133.
181 Zie over het lofdicht op de zaal van Oranje hoofdstuk 7, p. 441-449.

374



6.17.1 Delftse joffers

Van deze twee ‘Delftse’ gedichten is het vers dat Zoet voor niet met name genoem-
de dames aldaar bestemd heeft, in de DW terug te vinden, namelijk ‘Aan d’Eerbaare
Joffers der steede Delft’.182 Dit merkwaardige gedicht gunt ons een blik op een lite-
rair spel dat Zoet speelt met enkele daar woonachtige dames. Volgens zijn harts-
tochtelijke bewoordingen in de eerste twee coupletten is hij volkomen in de ban
van enkele Delftse ‘schonen’, want hij lijkt te smelten voor hun uiterst aantrekkelij-
ke donkere duivenogen. Daarna wil hij bij de dames zijn onschuld bekennen, ‘eer
zig een raine borst ontzielt’. Na deze barokke overdrijving legt Zoet de omstandig-
heid uit, die hem bijna tot wanhoop had gedreven:

Ogh! wistge welk een last en kommer,
Mijn hart gevoelt, nu lof nog lommer,
Van ’t Haagsze Voorhout, zig verroert,
Om dat de Nijd u dorst bestookken,
En vuil, en vinnig heeft gesprookken,
Van ons vermaak, en eerbaar boert?

Ik moest, in zulk een hel, versmooren,
O Roozelijns! had ik, te vooren,
Uw zeedb’re wijshaid niet beproeft.
Ik hoor de bitze wangunst raazen;
Maar, ogh! zy kan me niet verbaazen,
Zoo lang uw deugd mijn min vertoeft.183

De troost die hij bij de deugdzame ‘Joffers’ denkt te vinden, zal hem echter gerust
stellen. Zijn ‘Geest’ zal blijven ‘zweeven om dien Eng’len troon’ en blijven genieten
van hun ‘Maagden hooningh’, maar het lichaam zal van hen scheiden. Hij ontwaart
reeds de lusthof die het vruchtbare Palestina hem voorhoudt. Dan neemt hij af-
scheid, hij zal scheep gaan en hoopt dat hun zegen hem zal vergezellen. Met een wat
merkwaardige beeldspraak besluit hij zijn ontboezeming:

Ontfang mijn hart, met deeze Rijmen,
Om aan uw lippen, vast te lijmen,
En leef, terwijl ik dool en drijf,
Zoo zeegenrijk, ô zoetste menschen!
Als mijne tong u toe kan wenschen;
Op dat ik altyd ben, en blijf,

Uwe alleroverboodigste 
Dienaar.184
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182 DW, p. 257-258.
183 Stilstaat bij mijn liefde, aandacht schenkt aan mijn liefde (WNT XX, 1093-1095).
184 DW, p. 257-258.
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Of Zoet heeft aangestuurd op een intiemere relatie met een van de Delftse ‘Joffers’,
of slechts regelmatig hun gezelschap zocht, of door hen werd gevraagd, is niet uit te
maken. Het gedicht zelf moet mogelijk als volgt worden geïnterpreteerd: Zoet be-
vond zich, zoals bekend, met enige regelmaat in Den Haag en was geen onbekende
aan het hof. Dat hij daar in aanraking kwam met en gecharmeerd werd van bevalli-
ge dames behoeft geen nadere verklaring. Zijn elders in de DW opgenomen onge-
dateerde gelegenheidsgedicht, ‘Geboorte krans Voor d’Eedele Jongkvrouw Anna
Pauw’, die hij verder aanduidt met ‘Haagsche Veldgodin’, kan hiertoe in zekere op-
zicht als een verlaat bewijs dienen.185 Zijn omgang met dames van hoger stand zal
echter niet in de smaak gevallen zijn van de Haagse elite. Uit die kringen moet felle
kritiek geuit zijn op de ‘Delftse Joffers’ die ongetwijfeld tot dezelfde coterie be-
hoorden, maar contacten onderhielden met Zoet. Hijzelf heeft in die tijd de sfeer
die in Den Haag om hem heen gecreëerd werd, ervaren als een ‘Hel’. Hoewel de
contacten met de ‘Joffers’ door hem slechts als vermaak en ‘eerbare boert’ werden
afgedaan, heeft de Haagse ‘fine fleur’ met haar kritiek duidelijk te kennen gegeven
genoeglijke of intiemere bijeenkomsten met een eenvoudige volksdichter uit het re-
publikeinse Amsterdam absoluut af te wijzen. Zoet wist zich dan al snel overbodig
en vertrok met een religieus reisdoel voor ogen. 

6.17.2 Het Delfsche Zinnebeelt

Het tweede en tevens merkwaardigste gedicht van Zoet, Delfsche Zinnebeelt of
Vorstelyke Verrekyker, is alleen in handschrift overgeleverd.186 Het gedicht is voor
zover bekend niet afzonderlijk gedrukt en evenmin in de DW opgenomen. Als deze
uit vijf kolommen bestaande tekst de ondertekening met initialen ‘J:Z’ zou hebben
ontbeerd en zich ook niet in hetzelfde pakketje handschriften van Zoet had bevon-
den dat eens op een auctie was verworven,187 dan was dit werk nooit aan Zoet toe-
geschreven. 

Het lange, cryptische gedicht is in een fraai handschrift geschreven en vertoont
sterke overeenkomsten met Zoets andere handschriften. Alle in kapitaal geschre-
ven woorden erin betreffen een personificatie, die voorzover zij geen bepaald type
mens karakteriseren, te vergelijken zijn met sinnekens uit een rederijkersdrama.
Veel details en toespelingen zijn amper of in het geheel niet meer te reconstrueren,
maar de gehele tekst is in grote lijnen wel te volgen. De inhoud moet volgens mij als
volgt begrepen worden. In de eerste kolom wordt de penibele situatie op het platte-
land beschreven. Daar lijkt aan ‘Zorg’, die voor de boeren nodig is, een lucratieve
bedrijfsvoering grotendeels te ontbreken. ‘Zorgeloos’ kan echter ook weinig begin-

6 1651-1657: van Machtelt Klaas tot pleegdochter Elizabeth

185 DW, p. 214. Zie ook hoofdstuk 10, p. 615.
186 Zie Bijlage 1A, nr. 3. Het gedicht is integraal opgenomen in Bijlage 4C.
187 Door de Doopsgezinde Bibliotheek, UBA, verworven bij Beyers te Utrecht op 9 november 1967, lotnr. 79,
voor de somma van ƒ125,00,–.
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nen, haar ontbreekt het geld en ‘Raad’ is klein in deze tijden. In de volgende kolom
blijken diverse andere belangrijke waarden die van groot belang zijn voor de wel-
vaart van het land, sterk gedevalueerd te wijn: ‘Zietoe’ is blind geworden, de ‘Vree-
de’ slaapt en 

Trouw die t’elkens voordeel schaften
alze voor de hof poort baste
wort verbeeten, van een beest
van een helhondt fel van tanden
Trouw, die tygers aan dorst randen
geeft och laacij nu den geest.
dit veroorsaakt duÿsent suchten
In ons dorp, en landt gehuchten

Uit de derde kolom blijkt dat de steden evenzeer moreel aan het verloederen zijn.
De kas wordt dicht gehouden, de nering is gering. ‘Koenraad’ trekt nog naar zee
om de ‘dolle waterhonden’ aan zijn braadspit te rijgen, maar ‘Hoop’ en ‘Troost’
schijnen verloren en ‘Niemant’ neemt enig initiatief. Uit de volgende kolom blijkt
dat ‘Niemant’ over te halen is tot enige daad, tot spijt van de oude ‘Goethart’. Zoet
blijkt naar zijn zeggen een schilderij gekend te hebben, waar deze toestanden vol
met gebreken op te zien waren:

Turck verslindt, en wint het al
dit verbeelde een delfvenaartje
Heel vol moet, en op een haartje
Metzen verf, en kloeck penceel.
dank hem vrij, t’ is danckens waardigh
want hij schonckse, een over aardigh
en recht schaape, Lant Iuweel.
Stomme honde doet hij spreeken
van d’al Oude en snoo gebreeken
tot verbeteringe vant gebreck
en om deugd, en deugd te knooppen

In de laatste kolom hoopt Zoet erop dat Zorg, Raad en Trouw weer zorgen voor
een nachtslot op ons hek om

t’Varck uijt de hof te weeren
en de wolven, luijpaars, beeren
Van de schaap.

Zoet vindt dat Nederland toch op elk niveau een keur aan krachtdadige lieden in
voorraad heeft’, die ervoor moet kunnen zorgen, dat de burger weer veilig kan sla-
pen en ‘met lust’ weer overal moet kunnen rondlopen! Voor de Turk hoeft niet ge-
vreesd te worden, als men zich maar weer inzet voor ’t gemene best. 

De inspiratie voor dit maatschappijkritische gedicht kan Zoet gevonden hebben
in het hierboven gesignaleerde schilderijtje van een onbekende Delftenaar. In zijn
conterfeitsel waarin de ondeugden aan de kaak gesteld worden, zou een verklaring
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voor het eerste gedeelte van de titel van dit gedicht gevonden kunnen worden:
‘Delftsche Zinnebeelt’. Mogelijk duidt het tweede deel ervan, ‘Vorstelyke Verreky-
ker’, op de functie van de Oranjestad Delft, van waaruit de situatie waarin het land
zich bevindt, geobserveerd kan worden. 

Meer dan deze vage conclusies zijn voorlopig niet te trekken uit een gedicht,
waarin de weinige aanknopingspunten te vinden zijn in de verwaarlozing van vei-
ligheid en vrede terwijl zorgeloosheid en egoïsme overheersen. In combinatie met
de hieronder te bespreken historieprent is een datering van ongeveer 1656 niet al te
hypothetisch.

6.17.3 De ‘Geschoren Hollander’

Met het Delfsche Zinnebeelt vertoont een ongedateerde fraai ogende historieprent
over de zorgeloze Hollander een opvallende samenhang. Op deze rijmprent zon-
der titel bevindt zich in het midden een anonieme gravure waaromheen twaalf klei-
ne prenten zijn gedrapeerd. Onder de centrale prent is een gedicht van Jan Zoet af-
gedrukt, de kleinere zijn voorzien van disticha, die alle tezamen onder de titel ‘De
Geschoren Hollander’ zijn opgenomen in de DW.188 De grote gravure verbeeldt
een barbierszaak waar een man geschoren wordt, terwijl een derde figuur, een ui-
terst modieus gekleed jongmens, hem een spiegel voorhoudt. Op de rechterachter-
grond laat een Turk met een getrokken zwaard, iemand een kist leeghalen. Zoet
waarschuwt:

Terwijl de kristnen zich vast scheeren om den Baard,
Zo slijpt den Turk vol moeds zen uitgetooge Swaard;
En zal zich met geen hair, maar Hoofden laten paayen,
Wanneer hy in den hoop met kragt begint te maayen.
Men Spiegel zich by tijds dan in dit zinnebeeld,
Eer Gods getergde wraak hier dus heur Moord-rol speeld,
En niet dan ach en wee! doet klincken door de weelde,
Dus lang het vleeslik oor, met dartle snaaren streelde.189

De christenen houden zich volgens Zoet slechts met hun uiterlijk bezig en de aan-
lokkelijkheden van het leven, die alleen het vleselijk oor (niet het geestelijk!) hoort.
Ondertussen hebben de Turken vrij spel. Op elk van de twaalf prentjes is een hond-
je afgebeeld waarvan verschillende een goede eigenschap voorstellen die de Hollan-
der zou moeten bezitten, terwijl de andere hondjes als een negatieve personificatie
fungeren. Op de achtergrond van elk prentje is een scène getekend waaruit het te-
gendeel valt op te maken van wat het hondje representeert. Zo snelt het hondje
Zorg weg, terwijl er op de achtergrond wordt gevochten, Vreede ligt te slapen,
maar ondertussen woelt iemand in een mand. Opvallend en intrigerend is het dat de
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188 Muller 2193a en b. Zie Bijlage 1B, nr. 52a en b. 
189 Terwijl de Kristnen. In DW, p. 44-45. 
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meeste van deze eigenschappen en personificaties ook in het Delfsche Zinnebeelt in
dezelfde volgorde en op gelijke wijze voorkomen en functioneren. Hoewel er daar
niet naar hondjes verwezen wordt, is het doen en laten van hen wel ermee te verge-
lijken.

Zonder twijfel bestaat er tussen het Delfsche Zinnebeelt en de ‘Geschoren Hol-
lander’ een nauwe relatie, maar de aard van een dergelijke samenhang is onduide-
lijk. Misschien heeft Zoet eerst uitvoerig de zorgeloze houding van de Hollander
kritisch onder de loep genomen en daarna op instigatie van de uitgever de afzon-
derlijke eigenschappen kort samengevat om deze, voorzien van prentjes, des te dui-
delijker onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Deze prent zet de christen, hier de Hollander, in een ongunstig daglicht. Door
zijn zorgeloze, onoplettende houding laat de Hollander in het buitenland twist en
verraad toe, waardoor eigen handelsbelangen door kaperijen geschaad worden. De
Hollander wordt dus zonder het zelf te weten ‘geschoren’, geplukt. Er dient dus ac-
tie ondernomen te worden om het gevaar van in dit geval de Turkse of Barbarijsche
zeerovers te keren. 

Na de Vrede van Westminster in 1654 brak er wat betreft de buitenlandse politiek
een periode aan van betrekkelijke rust. In Nederland was zelfs al enige tijd sprake
van een hoogconjunctuur, waardoor er vooral onder de gegoeden een weelderige le-
vensstijl waarneembaar werd.190 Ondertussen werden Nederlandse koopvaarders in
de Middellandse Zee voortdurend belaagd door zeerovers, waaronder Franse maar
ook Turkse. Tegen het einde van december 1656 zond de Admiraliteit De Ruyter naar
dit gebied om orde op zaken te stellen.191 Waarschijnlijk is de ongedateerde rijmprent
die een duidelijke waarschuwing bevat, daarom in 1656 verschenen.

Er zijn twee versies van bekend, beide ongedateerd en ongesigneerd maar wel
voorzien van de naam van de uitgever.192 De oudste is uitgegeven door David van
Wesel die in Amsterdam werkzaam was van 1649 tot en met 1657,193 en later in Go-
rinchem van 1662 tot 1663. Rombout van den Hoeye, geen onbekende voor Jan
Zoet, in Amsterdam werkzaam van 1639 tot na 1664, brengt dan een veel latere af-
druk op de markt. Deze zou aan een volgende missie (1661 of later) van De Ruyter
naar de Middellandse Zee vooraf gegaan kunnen zijn. 

De prent zal gezien de twee uitgaven een zekere populariteit genoten hebben,
mogelijk niet alleen door de kritiek op de verwende Hollander en Zoets duidelijke
waarschuwing, maar ook vanwege de voorstelling. Met zo’n beeld van een klant in
de stoel bij de barbier als zinnebeeld voor ijdeltuiterij heeft Zoet waarschijnlijk ge-
appelleerd aan de algemene bekendheid met een dergelijke voorstelling. Reeds eer-
der had Cats een vergelijkbare geëmblematiseerde voorstelling opgenomen in zijn
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190 Frijhoff en Spies 1999, p. 30.
191 Wagenaar 1790-1794 XII, p. 446-447.
192 Muller 2193 (ca. 1656) en 2193b (1664?) 
193 Gruys en De Wolff 1989, p. 196.
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populair geworden Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt.194 Terwijl Cats in
het algemeen de eigenliefde bespot, is Zoets kritiek op een dergelijke mentaliteit
meer maatschappelijk en in het bijzonder politiek-economisch bedoeld. 

6.17.4 De ‘Kristelikke Kruisweg’

In een dertien coupletten tellend lied dat vele elegische kenmerken vertoont,
smeekt Zoet God hem te verlossen van de aardse lijdensweg door hem tot zich te
nemen. Dit werk, de ‘Kristelikke Kruisweg’, moet gezien worden als een zeer per-
soonlijke klaagzang. Het diende gezongen te worden op de bekende melodie van
‘O Karsnagt’. Een losse uitgave is voor zover bekend niet overgeleverd, maar het
gedicht is wel in de DW terug te vinden.195

In het algemeen wordt in een klaagzang de nadruk gelegd op een aantal van de
vele tragische momenten die het leven kent en eventueel kijkt de dichter met ver-
langen uit naar de verlossing uit het aardse tranendal. Een elegie, waarmee de Kris-
telikke Kruistocht vergeleken kan worden, bevat verschillende gemeenplaatsen,
maar in Zoets klaagzang lijken de meeste klachten echt gemeend. Dat hij in dit ge-
dicht zelf met verlangen uitziet naar de dag waarop God hem uit de aardse ellende
zal verlossen, mag zeker een verrassing heten, daar hij meestal alleen anderen een
dergelijk verlangen placht voor te houden. 

Met de mystiek aandoende metafoor, ‘in zijn armen te vernagten’ spreekt Zoet in
het eerste couplet het intense verlangen uit bij God te zijn. In de volgende couplet-
ten uit hij eveneens deze wens, die vergezeld gaat met een verwijzing naar zijn el-
lendige toestand in deze bedrieglijke wereld. In de wetenschap dat die grootse dag
nog ver weg is, vraagt hij God hem te leren hoe te leven:

Leer my geduld in teegenspoeden,
Mijn lippen, en mijn tong behoeden
Voor vloekken, en voor agterklap
Laat Ootmoed my altijd verzellen:
Zagtmoedighaid den reegel stellen,
Van al mijn doen, en weetenschap.196

Hoewel Zoet deze deugden waarbij de gevraagde zelfbeheersing opvallend is, de
anderen vaak heeft voorgehouden, geeft hij met dit verzoek aan hoe moeilijk het
ook voor hemzelf is deze te onderhouden. Hij voelt zich geplaagd door ‘adderton-
gen en loogenmonden’, want daardoor wordt zijn eer aangetast. Doch ook zichzelf
pleit hij niet vrij van schuld:
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195 DW, p. 207-209.
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Niet dat ik daarom, zonder zonden,
Op mijn Geregtheeden staa:
O Neen! mijn schuldboek legt hier oopen.197

en enkele regels verder
Ik struikkel dikwils in mijn gangen,
En draag daarom beschaamde wangen,
Eer ik de plaats des aanstoots weet.198

Hij verlangt echter hartstochtelijk naar de volmaaktheid en zoekt daarbij hulp en
troost, en hoopt door Gods Geest te worden ‘verligt’. Dan pas kan hij zijn lijden
dragen, een last die hij dan ook als een zegen zal ervaren. Zoet vergelijkt vervolgens
zijn lijdensweg met het voorspoedige leven van ‘Goddeloozen’ die na hoog te zijn
geklommen, met een smak in de hel vallen. Hij bezweert dan:

O Mensch! leer dan uw tong bedwingen;
En koom d’onnoozle nooit bespringen
Met agterklap. Roof niemands eer
Door loogentaal, en valsche treekken:
Want Godt zal zig daar van eens wreekken.
Door ’t wagten groeit zijn roê te meer.199

Zoet weet wat Christus geleden heeft en wat een christen moet lijden: de tijdelijke
pijn van een doornenkroon wordt door de eeuwige vreugde in het ‘Koor der Seru-
bijnen’ ruimschoots vergoed. Men kan derhalve beter het tijdelijke doorstaan dan
het eindeloze (de hel) te moeten bezuren. Zoet besluit zijn eigen weg te gaan, die de
‘Kristelikke Kruisweg’ zal zijn: 

Ik laat de gantze weereld vaaren,
En zoek mijn ziele te bewaaren.
Men klimt ten Heemel door verdriet.200

De geluiden die wij hier door Zoet op de Kersnachtmelodie horen zingen, zijn niet
nieuw. Ootmoedig en zachtmoedig te leven, bepaalde naar Zoets visie reeds lang de
levenshouding van de ware christen, maar het feit dat hij zichzelf met Gods hulp
moest aanzetten in deze deugden te volharden, is nieuw. Hij geeft openlijk toe ook
een zondig mens te zijn, maar met het lijden van Christus voor ogen wil Zoet zijn
tijdelijke leven op aarde lijdzaam ondergaan in de verwachting dat hij de eeuwige
zaligheid deelachtig zal worden. 

Het deugdzame leven dat Zoet al sedert vele jaren propageert en waarin navol-
ging van Christus essentieel is, zal toch niet geheel van aardse vreugden verstoken
zijn! Maar uit de ‘Kristelikke Kruisweg’ valt op te maken dat zijn leven nu geheel
vergald wordt door roddel, eerroof, haat en smaad. Dat Zoet zich hierover, zeker
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tijdens zijn ballingschap, regelmatig heeft moeten beklagen, is zeer waarschijnlijk.
Het hekeldicht van Bara moge hierbij als bewijs van dat soort lasterpraat dienen.
De ‘Kristelikke Kruisweg’ moet daarom zeker als een uiting van grote bedroefd-
heid gezien worden, een depressieve situatie die Zoet ongetwijfeld verschillende
malen tijdens zijn ballingschap heeft gekend. Maar hij gaat zelfkritiek zeker niet uit
de weg, want hij heeft zich op onbeheerst optreden moeten betrappen, gezien de in
het gedicht van God afgesmeekte zelfcorrectie. 

6.17.5 De pleegdochter Elizabeth

Uit een verjaarsgedicht dat Zoet voor een zekere E.W. heeft geschreven, is te mer-
ken dat hij ook een geheel ander soort smart heeft moeten doorstaan. Hoewel gele-
genheidsgedichten elders aan bod komen,201 vraagt dit vers om diverse redenen op
deze plaats aandacht. Dit gedicht, de ‘Maagdelikke Praalkroon’, opgenomen in de
DW,202 blijkt te zijn vervaardigd ter gelegenheid van de zeventiende verjaardag van
Elizabeth Wolfsberg. Behalve dat Zoet de zeventienjarige en haar ‘geboortedag’
met gebruik van verschillende geijkte beelden in het zonlicht zet, eert hij ook haar
specifieke kwaliteiten. Volgens Zoet heeft God haar een vroege rijpheid gegeven,
waardoor Elizabeth nu reeds de wetenschap bezit, waarmee zij ‘ bejaarde weet te
hoonen’, ouderen verbaasd doet staan. Uit de houding van deze jonge vrouw, die
‘zich aan Kristi wet al heeft verlooft’, blijken zowel trouw als grote ijver. Maar zij
bezit meer rijkdom

Men zou, voor u, Sybille, of Schuurmans, nauw begeeren;203

Naardien u eedel brain, schier alle ding bevat.
Men vind, in uwe ziel, den kostelikken schat,
Van Hoop, Geloove, en Liefde, en vreeze Godts begraaven.204

Zoet hoopt van harte dat God haar deze kroon levenslang zal laten dragen. En dan
deelt hij mee dat zij door hem gedurende dertig maanden als zijn eigen dochter is op-
gevoed. Nu willen moeder en broeder dat Elizabeth terugkeert naar Amersfoort. Over
dit verlies lopen zijn ogen van tranen over, maar toch zal hij de wijsheid van haar keus
om terug te keren ‘geduurig prijzen’. Mocht zij eens in het huwelijk treden, dan wenst
hij haar een bruidegom die haar gaven evenaart, ‘opdat de Liefde, en Vreê, uw huis
voor kruis, bewaart’. Zoet eindigt echter met een kryptische waarschuwing: 

Dan zal den Wolfsberg weêr, den ouden kruin, opbeuren,
En troosten, door zijn zaad, het kwijnend Harderwijk.
Dat deerlik zugt, en weent, terwijl het Kristenrijk
t’ Ellendig word gesleurt, van Leeuwe, en Beere tanden.
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Mijn Zusje, wagt u dog [pas op], het wreekvuur is aan ’t branden.
De vriendschap nooit vergeet. Vergeld geen kwaad, met kwaad.
Zijt lijdzaam in het kruis.205

Hij waarschuwt Elizabeth, de eerbare christelijke maagd, omdat zij zich in een ge-
vaarlijke situatie lijkt te gaan begeven. De daarbij door Zoet genoemde details zoals
de mogelijke voorvader van Elizabeth, het benarde Harderwijk en de problemen
aldaar konden ondanks naspeuringen niet aan het licht gebracht worden. 

De gaven die Zoet van Elizabeth wist te roemen, bleken niet alleen aan hem be-
kend te zijn. Achter het voorwoord namelijk van het toneelstuk uit 1656, Onverge-
lijkelijke Ariane in Thessalien,206 heeft de auteur ervan, de uitgever J.J. Schipper,
een gedicht van hemzelf geplaatst, getiteld ‘Aen d’Ed Joffrouw E.V.W.’ Dit vrij
stroeve vers draagt hij op aan de ‘schoone Elizabeth’. Na haar, de hoofdpersonen
en het schone Thessalië te hebben aangeprezen, vergelijkt hij haar deugd met die
van Ariane. Hij prijst haar ijver:

Als gy uit Italjaens en Frans,
De schoonste lessen dezes lands,
Ontleend met neerstig op te zoeken,
Uyt stapels van geleerde boeken,

die houding heeft zij niet van een vreemde, want
Gelijk uw Grootvaêr heeft gedaen,
Zoo tuygen veel doorluchte blaên,
Vol goude spreuken, zoete dichten,
Die noch het gantsche Neêrlandt stichten,

en tot slot: ‘Ghy gaet ook daer de kunst u leyt. // Minerva voegt by d’Edelheyt.’ De
overeenkomst van deze Elizabeth met Zoets pleegdochter is zo treffend, dat beide
gedichten ongetwijfeld voor hetzelfde meisje geschreven moeten zijn. Over deze
kunstzinnige en geleerde jonge vrouw is helaas niet meer bekend dan wat in Zoet en
Schipper over haar weten te dichten. Eveneens blijft deze grootvader in het duister,
die Nederland toch verblijd moet hebben met aangename en nuttige werken. Over
de tijd waarin zij Zoets opvoeding genoot en Schipper haar bewierookte, valt alleen
te zeggen, dat die waarschijnlijk te situeren is in de laatste periode van Zoets bal-
lingschap.207
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7.1 De ballingschap voorbij

Op 21 januari 1657 is er officieel een einde gekomen aan Zoets ballingschap, waar-
door hij zich weer vrij in Amsterdam kan bewegen en zijn nering uitoefenen. Op
welke wijze Zoet in de laatste periode van zijn ballingschap aan de kost kwam, is
onduidelijk, tenzij men een vermelding in een notariële akte van 19 augustus 1657
in het Haags Gemeentearchief bij uitbreiding wil toepassen op de periode daar-
voor. Zoet verscheen voor de notaris als koopman uit Amsterdam en bleek in die
hoedanigheid vergezeld van een procureur de betaling te willen regelen voor een
door hem afgeleverde hoeveelheid tabak. Mogelijk heeft de ballingschap er voor
gezorgd dat de handelsgeest over hem vaardig werd, want voor zover kon worden
nagegaan heeft hij zijn oude stiel van drukken en binden niet meer opgevat. Zijn
Duitse reizen heeft hij al als koopman gedaan, in 1657 bevestigt hij gezien de nota-
riële akte dit beroep en enkele jaren later staat hij te boek als wijnkoper. Dat hij
deze functie heeft gecombineerd met die van herbergier, kan opgemaakt worden
uit een gedichtje op Zoet uit 1660. Volgens de auteur daarvan genoot Zoet een ze-
kere faam als tapper.1 Misschien betrok hij in die periode de Boerendans, een wo-
ning gelegen in de Binnen Brouwersstraat. Deze straat wordt ook vermeld in zijn
ondertrouwakte van 1663. In hoeverre zijn aandacht voor tabak meer dan gemid-
deld was, zou op te maken zijn uit het eerder besproken hekeldicht van Bara. Die
merkte bij zijn bezoek aan Zoet onder meer het volgende op:

Een naare damp hem golleft uyt de mond,
’t Is goê Tabak, vier stuyvers geld het pond,
’t Schou-richel steekt vol halve smook-musketten.2

Zoet heeft zelfs de geneugten van de tabak bezongen. Deze was naast vele andere
waren te verkrijgen in de ‘Françen Kooning’: 

Op den Tabak
Die zijn tong te gast wil nooden,

1 Vrijagie 1661, p. 188.
2 Zie eerder hoofdstuk 6, p. 359, 360, over Bara’s hekeldicht.
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Op het Hooftbankket der Gooden,
Op een lekker pijpje smook,
Eêl van smaak, en zoet van rook:
Voor wiens geur de Roos moet wijkken,
En heur Vlag met schande strijkken,
Die en reuk, en smaak voldoet,
En de geesten laaft, en voedt:
Die voegt zig in Ides wooning,
Daar de dapp’ren Françen Kooning,
Op de Luif, in ’t harnas staat.
Deeze Winkkel die weet raad,
Om zoo wel van daag, als morgen,
U van alles te verzorgen,
Voor een heel gemeene prijs.
Voeg u dan daar ik u wijs.3

De genoemde activiteiten vormden voor hem echter geen belemmering zich met de
actualiteit bezig te houden en zowel wereldlijke als godsdienstige zaken op de kor-
rel te nemen, om daar in dichtvorm zijn mening over te geven. 

7.2 De ‘Weereldlikke Geschiedeniszen’

Zoet opent dit nieuwe jaar waarin de justitiële druk van hem is afgevallen met het
twintig coupletten tellend gedicht ‘Op de Weereldlikke Geschiedeniszen, Voorge-
vallen in den Jaare 1656’.4 Hij maakt daarin met zijn lezers een rondgang over de
Europese slagvelden en andere evenmin aangename gebieden. In het openingscou-
plet vat hij de ellende samen. Het jaar 1656 was vol van verkrachting, brand, moord
en andere gruwelijkheden. In de daaropvolgende coupletten wordt die ellende in
een grote verscheidenheid van landen en plaatsen aan de orde gesteld. Daar Zoets
beeldende beschrijving een nauwkeurige datering van de diverse slachtpartijen in
de weg staat, is een bepaalde volgorde niet goed aan te geven.5 De gruweldaden die
de Engelsen pleegden om Castilië te kunnen plunderen, de oorlogen van Frankrijk
tegen de overgebleven Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden, de grote pest
in Napels, de oorlogen van Lodewijk XIV in de Povlakte, de reeks oorlogen in
Noord-Europa en de voortdurende politieke onrust in de aan de Rijn gelegen
landstreken illustreren overduidelijk wat voor jaar naar Zoets mening 1656 is ge-
weest. Hij maakt dan duidelijk hoe zeer de Nederlandse houding afsteekt tegen de
moordpartijen in Europa:
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3 DW, p. 222.
4 DW, p. 288-290.
5 Vergelijkbaar met dit gedicht is Zoets ongedateerde lofzang op een aflevering of jaarboek van de Europische
Marcurius, DW, p. 283-284. De lezer kan onbekommerd de rampen en gevaren die op alle bladzijden te vinden
zijn, in zich opnemen en bedenken ‘Hoe ’t los geluk hier speeld met alle dingen’.
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Zy schikt, om nog een Stad te bouwen,
Na heur genaamt, van heure Ree,

Het vrye Neêrland, zond’er Vlooten,
En Volk, tot nut van ’t Algemeen,
Naar Danzig; en had, met den Deen,
Een endelooze Vreê beslooten.

Men poogd den Zweed en Pool te stillen,
Door tusschen-spreekken, en door raadt;
Men toont het hail, dat voort ontstaat,
Door ’t neederleggen der geschillen.

De Koninginne van de Steeden,
Die tusschen ’t Y, en d’Amstel, praalt,
En rondom bai de Poolen dwaalt,
Wierd van de Vorsten aangebeeden.
Verschaiden Scheepen over Zee,
Met volk gepropt, op goet vertrouwen.

God zeeg’ne haar, tot allen tijden,
Met Neering, Vreede, en Overvloed;
Op dat wy, uit een gul gemoed,
Ons, met ’er Burgers, staag verblijden.6

De bekende bemiddelingspogingen worden hier aan de orde gesteld, waarbij voor
de Hollanders vooral hun handelsbelang telde.7 De laatste coupletten zijn gewijd
aan Amsterdam, de ‘koningin der steden’. Zij heeft zich onder meer ingespannen
om de onlangs gestichte kolonie, Nieuw Amsterdam, van nieuw volk te voorzien.
Deze aanvulling was hard nodig, omdat de voortdurende strijd aldaar de bevolking
had gedecimeerd. Afspraken met de ook in die gebieden opererende West-Indische
Compagnie hadden het mogelijk gemaakt veel nieuw gerekruteerde kolonisten
daarheen te sturen in ‘met volk gepropte schepen’. Vooral veel sinds kort uit
Frankrijk naar Nederland gevluchte Waldenzen waren tot deze emigratie bereid.8

Zoet heeft deze schepen kunnen zien vertrekken en spreekt dan de hoop uit dat on-
der Gods zegening de nieuwe vestiging een welvarende tijd tegemoet zal gaan.

Uit dit gedicht komt duidelijk de vredelievende rol van Amsterdam in een wereld
vol oorlog naar voren. Zoet vertelt echter niet, dat het verlangen naar een vreedza-
me wereld vooral ingegeven werd door handelsbelangen. Mogelijk wilde hij met
zijn lofzang op deze houding van Amsterdam bij de magistraat weer in een gunsti-
ger daglicht komen te staan.

Opmerkelijk is overigens Zoets aandacht voor oorlogsgeweld. Terwijl dat in het
onderhavige gedicht vooral een retorische functie heeft gekregen, hebben strijdto-

7 1657-1660: van de ‘Weereldlikke Geschiedeniszen’ tot het overlijden van Jacob Cats

6 DW, p. 290.
7 Uitvoerig beschreven in Mercurius 1656, p. 63. e.v. 
8 Wagenaar 1760 I, p. 594.
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nelen allang Zoets belangstelling getrokken. Die was al op te maken uit vroegere
gedichten op oorlogsgebeurtenissen, maar bleek ook uit het feit dat hij zich op zijn
onderduikadres, naar de beschrijving van Bara, omringd had met allerlei oorlogs-
prenten.9 Hoewel die maar met moeite te identificeren waren, lijkt een enkele over-
een te komen met een door Zoet beschreven tafereeltje in de ‘Weereldlikke Ge-
schiedeniszen’. Zo zijn er coupletten over de oorlogen in Pruisen, Polen en Riga die
doen denken aan zo’n opgeprikte prent, die Bara indertijd deed opmerken, ‘dat 
’t land van Polen omgewroet is’. Toch was Zoet allerminst oorlogszuchtig, maar
met zijn belangstelling voor de gebeurtenissen in de wereld kon hij niet anders dan
constateren dat veel landen gebukt gingen onder wapengeweld. 

7.3 ‘Olyf-Krans’ voor De Thou 

Verschillende malen reeds heeft Zoet de zegeningen van de vrede geprezen. De be-
langrijkste vruchten van een periode zonder oorlogen waren volgens hem de han-
delsvrijheid en de daaruit voortvloeiende ‘oogst’ voor de Republiek. Na de Eerste
Engelse Oorlog die een voor Nederland aanvaardbaar einde vond in de Vrede van
Westminster in 1654, leek de rust in de wateren naast de Republiek enigszins te zijn
teruggekeerd. Evenmin was er op het land weinig reden zich ernstige zorgen te ma-
ken. Althans zo lijkt het en zo suggereert Zoet dat in zijn ‘Olyf-Krans, Gevlogten
voor den Heere Prezident De Thou, Graave van Meslai, enz. Ambassadeur van den
Coningk van Vrankryk. En de Hoog Moogende Heeren de Staten Generaal Der Ver-
eenighde Neederlanden’.10 Dit gedicht is geschreven ter gelegenheid van het ‘Vree-
de-Mael’ dat in ’s-Gravenhage gegeven werd op 22 augustus 1657. Kort samengevat
waren de belangrijkste redenen dat men hier kwam banketteren de volgende.

Al enige tijd werden de Nederlandse handelsschepen door piraten van diverse
mogendheden belaagd. In de Middellandse Zee werden toen vooral de Franse ka-
pers gevreesd. In april 1657 trad De Ruyter fors tegen hen op, veroverde twee van
hun schepen, verkocht er een in Cadiz en stuurde het andere schip naar de Repu-
bliek. Deze onverwachte ingreep van de Nederlanders veroorzaakte grote op-
schudding in Frankrijk. Men legde beslag op de in de Franse havens liggende sche-
pen uit Nederland en eiste teruggave van de piratenschepen en bovendien een
strenge bestraffing van onze admiraal. De Witt wilde zijn gezant in Parijs de zaak
laten oplossen, maar Amsterdam had intussen al Franse schepen in beslag geno-
men. De Staten van Holland spraken tevens forse taal tegen Frankrijk en de vloot
lag gereed om Franse havens te blokkeren. Toen in mei van dat jaar met Frankrijk
via zijn ambassadeur De Thou in Den Haag nog geen duidelijke overeenkomst ge-
sloten kon worden, dreigden de Staten Franse schepen als buit binnen te halen.

7.3 ‘Olyf-Krans’ voor De Thou

9 Zie hoofdstuk 6, p. 359.
10 DW, p. 138-140.
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Door zijn zwakkere positie op zee en de oorlog met Spanje ging Frankrijk alsnog
overstag. Toch kwam het pas in augustus tot een akkoord, waarbij het zogenaamde
‘Tractaet van Marine’ vernieuwd werd.11

Voor Jan Zoet was deze afsluitende bijeenkomst inspirerend genoeg het genoem-
de gedicht te vervaardigen. Met beelden die hij aan vroegere poëzie en prenten ont-
leend kan hebben begint hij zijn barokke vers met de strijd die de Nederlandse
leeuw moest voeren tegen de ‘looze en booze slang’, die met haar stalen staart de
grendels van het hek sloeg dat de tuin der Vrije Nederlanden beschermde. Deze ge-
staarte vijand stelde ongetwijfeld Engeland voor. Doch:

Voorzichtighaid zogt voort die schande te vergoeden: 
De fiere wakkerhaid van d’onversaagde Leeuw,
Liet flux ’er tanden zien, en brulde, en gaf, in ’t woeden
Der Waterdraakken, voort een ysselikke schreeuw.
Zy sloeg’er klauwen in het Vleesch der Griffioenen,
En verfde, met’et bloed, heur Vaandels en Blazoenen.12

Afzichtelijke dieren uit de mythologie symboliseren hier de vijand, waarover de
Nederlandse leeuw braveert.13 Na de oorlogen heerst de “Vrede’ die ‘Welvaart aan-
fokt’, maar al snel steekt ‘Wangunst’ haar kop op. Frankrijk dat anderen door zijn
oorlogen beven doet, had Nederland aanvankelijk met vriendschap bejegend, maar
begon ons nu vanwege ons ‘hail’ met half getrokken degens te bedreigen. Het blin-
de misverstand waarmee zeker verwezen wordt naar het incident met de door De
Ruyter van zee gehaalde piratenschepen en de daaruit voortvloeiende irritaties,
wordt door De Thou met de ‘Vreede kus’ verdreven. Daarop volgt een algehele
vreugde die Zoet op de volgende wijze ‘verdicht’:

Dat Goddelikke Werk verheugd ’s Lands onderzaaten;
Des schaatert de Bazuin, Trompet, Kornet en Fluit,
Op ongemeen een toon, De Thou brengt aan de Staaten
Daar op, in ’s Conings naam, een Frissen Roemer uit.
De Teer-ton knettert op de Vyver, heet van vonkken.
De Haagsche Burgery word door die weelden dronkken.

De Vreede, in ’t wit Zatijn, en met Olyve kranssen
Op ’t heerelickst bekranst, om heur doorlugtig hooft,
Vereert des Koningks Disch, met ongemeene danssen,
Terwijl het Nieu Verbond ons eeuwig hail belooft.
Men donderd, met geschut, van blijdschap op de stroomen,
En treft de Nyd an ’t hart, die naar krijt in’er droomen.14
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11 Zie hierover Japikse 1915, p. 141-142. Het ‘Tractaet’ is te vinden in Van Aitzema 1657-1671 VIII, p. 824 e.v.
12 DW, p. 138.
13 Het is niet duidelijk of Zoet met deze monsters de Franse kapers aanduidt of die uit andere landen.
14 DW, p. 139.
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In die tijd bevond Zoet zich in Den Haag, gezien zijn aanwezigheid bij een notaris
aldaar op 19 augustus 1657. Hij zal langs de Hofvijver gelopen hebben, de teerton-
nen daarin hebben zien branden, het geschut horen donderen, het volk zien drin-
ken en misschien zelfs de personificatie van de Vrede zien dansen voor de genodig-
den. Volgens hem ziet de toekomst er zonnig uit en alleen de Nijd, de jaloezie, zal
in haar dromen droeve kreten slaken. De dichter spreekt in het laatste couplet de
hoop uit dat Frankrijk en de Vrijgevochten Nederlanden samen in voorspoed mo-
gen blijven groeien. Dan is er ‘stof tot lof voor ieders Mond en Veeder’. 

Deze lofzang die met gebruikmaking van nogal wat barokke clichés een niet al te
stabiel vredespact bezingt, behoort niet tot Zoets meest indrukwekkende gedich-
ten. Evenmin getuigt het van een groot politiek inzicht, maar het schetst wel als een
biografisch miniatuurtje het Haagse vreugdefeest waar Zoet ongetwijfeld te vinden
was. 

7.4 ’t Groote Visch-net

Evenhuis heeft met zijn uitvoerige onderzoek naar het godsdienstige leven in Am-
sterdam het caleidoscopische karakter ervan voldoende duidelijk gemaakt.15 Zoals
bekend stond ook in Amsterdam na de Dordtse Synode de gereformeerde kerk in
het middelpunt, maar in de schaduw van haar strenge leer bleven katholieken, re-
monstranten en doopsgezinden het eigen geloof trouw. Naarmate de jaren verstre-
ken traden deze kerkgenootschappen meer en meer op de voorgrond. Daarnaast be-
volkte een grote schakering van andere dissenters de stad en ook deze groeperingen
lieten steeds meer van zich horen, hetgeen de kerkenraad veel extra werk bezorgde.
Hun veelal negatieve houding tegenover de reguliere kerk, maar vooral ook de on-
derlinge verdeeldheid, ruzies, verdachtmakingen en afsplitsingen maakten van het
religieuze Amsterdam een roerig geheel. Ongetwijfeld leverde Zoet met zijn chi-
liastische opvattingen en zijn krakelende groep filosofen in de periode voor zijn bal-
lingschap daaraan een zekere bijdrage. Nadat het juk van zijn verbanning was afge-
legd, wist hij dat er weer ruimte was om zijn opvattingen over godsdienstige zaken
te verkondigen, zij het zonder zijn schare volgelingen. Over hen schreef Bara reeds:

Bleef ’t overschot, door ongeregeltheyd
Met Ketters, sijn naavolgers, noch gewaardigt.
Die raaken nu met boeten hier en daar
Gansch vaal berooit, sulks wierd ik stip gewaar.16

Dat Zoet na zijn ballingschap geenszins zijn kritische houding ten opzichte van al-
lerlei godsdienstige richtingen heeft laten varen, blijkt uit zijn omvangrijke hekel-
dicht, ’t Groote Visch-net, dat als een van zijn aardigste religieuze pamfletten kan
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15 Evenhuis 1965-1978 II en III.
16 Bara 1657, p. 109
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worden gezien.17 Het is niet onopgemerkt gebleven bij zijn schaarse biografen zo-
als Meinsma en Van Es; ook Evenhuis heeft in zijn overigens weinig bevredigende
beschrijving van Zoets leven dit gedicht vanzelfsprekend niet vergeten. Hoewel
Zoet voor de collegianten geen plaats heeft ingeruimd, vindt Meinsma dit hekel-
dicht toch ‘het geestigste Collegiantenpamflet dat er onder de groote menigte van
die tijd te vinden is’.18 Hij neemt de tekst integraal in zijn studie op, echter niet naar
de versie van het pamflet, maar naar de uitgebreidere tekst in de DW. Ook Van Es
bewondert Zoets humoristische karakterisering, die hij dan kort parafraseert. Hij
typeert Zoet hierbij vooral als een geamuseerde toeschouwer.19 Anderen citeren
slechts uit dit hekeldicht. 

Van ’t Groote Visch-net zijn drie versies bekend. De oudste lijkt de uit acht pagi-
na’s bestaande kwarto-editie te zijn, mogelijk kort daarop gevolgd door een plano,
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17 Knuttel 7915. Zie Bijlage 1B, nr. 54a en b.
18 Meinsma 1896, p. 118.
19 Van Es in GLN 5, p. 217.
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waarop het gehele gedicht in drie kolommen is afgedrukt. Van een latere datum is
de in groot romein afgedrukte versie in de DW, waarin twee coupletten aan het
oorspronkelijk 23 strofen tellend gedicht zijn toegevoegd.20 Deze twee die doops-
gezinde perikelen van later datum aan de kaak stellen, komen later aan de orde.21

Afgezien van de wat slordige spelling van de kwarto-editie waarvan de spelfouten
zijn gecorrigeerd en de spelling consequenter is toegepast op de plano, verschaffen
beide pamfletten de lezer tot en met de voetnoten een identieke inhoud.22

Vanwege het in vet gotisch gedrukte opschrift en de fraaie begininitiaal is de
kwarto-editie de aantrekkelijkste van de twee. De 23 coupletten erin kunnen ge-
zongen worden, want Zoet heeft de wijsaanduiding van de melodie die hij vaker ge-
bruikte: ‘O Kersnacht! schoonder &c.’ erboven gezet. Het gedicht laat zich als
volgt indelen: de eerste vier strofen zijn als inleiding bedoeld, de volgende dertien
karakteriseren ironiserend diverse religieuze groeperingen, dan volgt er een aantal
over personen met wie Zoet een zekere affiniteit had en na een vrij negatieve con-
clusie wordt besloten met een verwachtingsvol slotakkoord. De vele aanvullende
informatie die Zoet de lezer geeft, is verwerkt in tal van voetnoten.

7.4.1 De visafdeling

Zoet begint het gedicht met een verklaring van de titel: Christus heeft het Rijk
Gods vergeleken met een visnet, waarmee allerlei soorten vissen gevangen kunnen
worden. Zoet zal hierbij zeker gedacht hebben aan Mattheus13:47-51. Daar verge-
lijkt Christus het Koninkrijk der Hemelen met een net, waar op de oever de goede
vissen van de slechte gescheiden worden. Evenzo zal het de mensen vergaan na de
voleinding der eeuwen. Zoet grijpt deze gelijkenis aan om diverse kerkgenoot-
schappen en sekten met bepaalde soorten vis te vergelijken. Deze overeenkomsten
wil hij poëtisch gaan uitwerken. Zoet zegt zich erover te verbazen dat, voorzover
hem bekend, nog nooit iemand het ‘groot geweemel’ in de zee beschreven heeft,
ook al beperkt hij zich tot zoetwatervissen. Hij ziet zich dan als de eerste ichtyo-
graaf en iedere belangstellende dient dan ook te luisteren naar zijn vissersfluit
waarop hij blaast in zijn bootje dat slingert op de roerige golven. Het is niet onmo-
gelijk dat Zoet hier bedekt verwijst naar zichzelf als discipel van Jezus of naar Mat-
theus 4:19 waar Jezus Petrus en Andreus oproept vissers van de mensen te worden.
Een gelijksoortige gedachtegang was reeds te beluisteren in zijn vroeg chiliastische
periode.23 Na zijn lezers nieuwsgierig gemaakt te hebben, begint Zoet met een kor-
te satire op het doen en laten van de rooms-katholieken. Deze worden vergeleken
met snoeken:
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20 DW, p. 155-162. De toegevoegde coupletten zijn te vinden op p. 160.
21 Zie hoofdstuk 9, p. 571-573. 
22 Bij de bespreking van het gedicht wordt naar het oudste pamflet verwezen, de kwartouitgave (Knuttel 7915). 
23 Zie eerder hoofdstuk 4, p. 224.
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De Snoekken, daar ’t al voor moet wijkken,
Sijn ’t beeld der Roomsche Katolijkken,
Die, met een ysselik getier
Al ’t volckjen, die heur lied niet zinggen,
Door Bannen, en door Beulen dwinggen;
En stookken Hel, en Vaagevier.24

Een snoek is een roofvis en deze gold als dermate vraatzuchtig dat hij zelfs zijn soort-
genoten opvrat. Niet erg waarschijnlijk is het dat Zoet een dergelijke mentaliteit kon
registreren bij de Amsterdamse katholieken, die ondanks hun gedoogde aanwezig-
heid op een agressieve manier zouden proberen anders denkenden angst aan te ja-
gen. Zijn verdachtmakingen lijken te stammen uit het begin van de reformatie. Een
enquête uit 1656 onder de predikanten naar ‘paepsche stoutigheden’ wees overigens
uit dat de rooms-katholieken zich uitstekend georganiseerd hadden en dat zelfs in
sommige wijken van Amsterdam het aantal priesters de predikanten verre overtrof.
Daarna brengt Zoet een bezoek aan de mennisten, die zijn naar zijn mening

De gladde Seelten, die nooit byten 
Sijn, even als de Mennonyten
Soo quaad te grijppen als een Aal. 
Sy houden steets een deurtjen open, 
En splijten zig aan honderd hoopen, 
Om (a) loon, om (b) kroon, om (c)Schip om taal.25

Verder in het gedicht maar ook in latere jaren zal hij zich uitvoeriger over deze
groep dissenters, die hem toch zeker niet onsympathiek was, uitlaten.26 Zij worden
hier vergeleken met zeelten, blanke zoetwatervissen, die in modderig stilstaand wa-
ter een verborgen leven leiden, glad en dus niet te grijpen. Zo zijn in disputen en
twistgesprekken mennisten moeilijk te overtuigen. Van hun splijtzucht, hun be-
geerte zich af te scheiden, anderen te bannen of te mijden weet Zoet in de voetnoten
enkele smakelijke voorbeelden te geven. Daarin laat hij een predikant, een weduwe
en een rijke Hoornse schipper optreden van wie de handelwijze aanleiding was tot
onenigheid binnen die doperse kringen. Voor de leraar was het een probleem of hij
voor zijn dienst wel loon mocht ontvangen, de weduwe had enkele ‘neuswyse
broeders’ geërgerd door een kerkkroontje, een luchtertje, te schenken aan een ge-
meente in Haarlem en een rijke doperse schipper had de euvele moed gehad een ge-
velsteen met een schip in zijn huisgevel te laten metselen. Mennisten dienden echter
in eenvoud te leven en de wereld te mijden. Omdat tegen elke vorm van overdaad
werd gepreekt,27 leidden verschillende opvattingen over deze al te wereldse gedra-
gingen vooral tegen het einde van de zestiende eeuw tot afsplitsingen, waardoor de
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24 ’t Groote Visch-net, p. A2vo.  
25 ’t Groote Visch-net, p. A2vo. In het cryptische gedicht ‘De groote Aal-fuik’ staat de aal centraal (DW, p. 162)
26 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 9, p. 571-573.
27 Zo veroordeelde de Waterlandse leraar Foeke Floris ‘weelderig huisraad’ in zijn preken (Groenveld 1981, p.
224).
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diverse doopsgezinde denominaties nog verder versplinterden. Zeker in Amster-
dam roerden de mennisten zich en dat is Zoet niet ontgaan.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het ‘Eedle nazaad van Kalvijn’ dat Zoet
met baarzen vergelijkt. Deze stekelvinnige vissen dichtte men de eigenschap toe
van snel driftig te zijn,28 maar Zoet achtte blijkbaar vooral de scherpe vinnen geëi-
gend om er de predikanten mee te karakteriseren. Niet alleen hun heerszucht, maar
vooral de door hen verkondigde predestinatieleer is het onderwerp van Zoets spot.

Voor de uit Engeland onder Elizabeth I naar Nederland overgestoken puriteinen
en de al sinds het midden van de zestiende eeuw in Amsterdam wonende luthera-
nen achtte Zoet blijkbaar één couplet voldoende:

De blancke Blaijen, schoon voor d’oogen, 
Sijn Pureteinen, zo vol loogen, 
Gelijk een Ay vol zuivels is. 
Ruy-voorens, zijn de Luttrianen, 
Die zich nooit van het zuippen spaanen: 
En wonder graag zyn aan den dis.29

De blei (Engels: ‘blay’) is een bliek, een brasem. Dat Zoets karakteristiek aansluit
bij een bestaande reputatie van de puriteinen, is heel goed mogelijk. Hun rigoristi-
sche moraal veronderstelt een strenge levenspraktijk, maar onder die dekmantel
ging volgens Zoet veel leugen schuil. De lutherse drank- en eetzucht sloot vooral
aan bij de reputatie die de Duitsers genoten, waarbij moet worden opgemerkt dat
de lutherse kerk in Nederland vooral een immigrantenkerk was. In hoeverre de
rietvoorn dat gedrag passend illustreert, is echter niet duidelijk. De daarna aan bod
komende arminianen worden met grondeltjes vergeleken, kleine, langwerpige vis-
jes. De invloed die dit kerkgenootschap weleer had, was door de uitspraken van de
Synode sterk gereduceerd en zou pas na 1630 weer merkbaar in de samenleving
aanwezig zijn. 

De Joden die daarna Zoets kritiek moeten voelen, zijn alen, sluwer dan de sluw-
ste slang, die met woorden vol leugenachtigheid Eva had bedrogen. Zoet vraagt
zich af wie de Joden ‘een beeter gang’ leert, hetgeen misschien een impliciete ver-
wijzing inhoudt naar zijn hoop op hun bekering, waardoor de komst van het mil-
lennium aanmerkelijk versneld zou worden.

Den Spiering, Stinckvisch, heel versmeeten, 
Een arm, veracht, en boereneeten, 
Syn ’t beeld der menschen, die den naam 
Van (d)Nutralisten is gegeven: 
Sy worden overal verdreeven 
En niemand acht ’er hier bequaam.30
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28 WNT II, 834.
29 ’t Groote Visch-net, p. A3ro.
30 ’t Groote Visch-net, p. A3ro.
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Waarschijnlijk wijst Zoet in dit couplet op de aanhangers van een bepaalde stro-
ming die vroeger de afschuw van de steile ds. Trigland hadden opgewekt.31 Deze
neutralisten werden al gesignaleerd in de late zestiende eeuw door Coornhert c.s.
Eén van de bekendsten onder hen was de aanvankelijk doopsgezinde leraar in de
zeevaartkunde, Robbert Robbertsz le Canu (1563-1630?). Volgens deze later zo
heftig bestreden sektariër gaf de term neutralist nauwkeurig aan wat het oogmerk
van deze religieuze beweging was: een onpartijdig christendom zonder getwist,
waar in ruime mate liefde, vrede en eendracht moet heersen. Dergelijke opvattingen
wekten in het algemeen meer bestrijding op dan instemming, want de neutralisten
wilden naast het belijden van eigen opvattingen, zich bovendien nergens bij aan-
sluiten.32 Klaarblijkelijk heeft deze ‘sekte’ in Zoets tijd nog bestaan, de leden ervan
zullen naar zijn ervaring arm en veracht zijn geweest, nergens voor geschikt en
veelal verdreven. Deze sekte karakteriseert Zoet nog nader in zijn voetnoot: ‘Een
volck onthoudende sich van alle Gemeenschap, doch leide echter een na by onbe-
rispelijck leeven’. In hoeverre hun opvattingen overeenkomen met Canu’s pro-
grammatisch pamflet Rechte aenwijsinghe tot die ware sichtbare Kercke Gods
(1615) is onbekend. Het is in ieder geval duidelijk dat Zoet sympathie heeft gekoes-
terd voor deze lieden,33 want er is een zekere verwantschap tussen Robbertsz’ op-
vattingen, de levenswijze van de neutralisten en Zoets gedachten over een christe-
lijk leven.

7.4.2 Andere richtingen en afzonderlijke figuren

In de hierop volgende strofe komen enkele personen en sekten voor, die Zoet zeer
onwelgevallig zijn, hij keurt ze zelfs geen vis waard, noch de heftig bestreden gods-
dienstleraar Coccejus, noch de sektariërs die met invectieven als Pelagianen en Ar-
rianen aangeduid plegen te worden, en evenmin de Bruinisten die volgens hem
mede debet waren aan de Engelse koningsmoord in 1649.34

Dan wendt Zoet zich weer tot de volgelingen van Menno Simons, maar dan
vooral de ‘fijnen’, zoals de Oude Vlamingen en Oude Friezen, die echter heel wat
verwijten te horen krijgen:

Dat volck heeft duizend krommezincken [vreemde handelingen].35

Tot kleendig [sic], eeten, en tot drincken,
Is een byzondre wet gesmeet,
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31 Evenhuis 1967 II, p. 239.
32 Zie uitvoeriger over Robert Robbertsz le Canu: NNBW I, 561-656; over de neutralisten Evenhuis 1967 II, p.
238-241 en Zijlstra 2000, p. 321. In hoeverre de negatieve bejegening die Robbertsz ondervond, zoals die bij
Brandt 1677-1704 III, p. 836-837, te lezen is, ook gold voor de latere neutralisten, is onduidelijk. 
33 Zoals Van Es ook al geconstateerd had in GLN 5, p. 217.
34 Al in zijn hekeldichten op de dood van Doreslaer had Zoet de Bruinisten in de hel geplaatst, omdat hij en
zijn tijdgenoten deze religieuze groepering mede verantwoordelijk achtten voor de politieke moord op de Engel-
se koning Karel I. Zie hoofdstuk 5, p. 273.
35 Ook in de Adelikke Huisvader (WNT 28, 1150).
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Het hair moet op de kam, geschooren,
Of ziel, en lichaam is verloren;
Schoon Gods gebod daar van niet weet. 

Het Huwlik word, van haar geschonden.
Den Echtenband geheel ontbonden,
Om d’aller klainste leurery.
De Man moet zyne Vrouwe verlaaten.
De Moeder d’aigen Kindren haaten.
Dus raakter d’eendragt heel in ly.36

De affiniteit die Zoet tot de dopersen had, verhoedde niet dat diverse eigenaardig-
heden die vooral bij de strenge denominaties aangetroffen werden, aan zijn kritiek
bloot stonden. Dat de uitwassen die hij meende te zien in het praktiseren van de
mennisten niet overdreven waren, of berustten op fantasie, moge blijken uit enige
bepalingen van het Reglement der ‘Oude Vlamingen’, vastgesteld te Loppersum in
1659:

3e Dat Christen geen schoenen moogen dragen met hooge hacken of met wit garen off
geset of genest, noch oock geen twee riemen op de schoenen, oock geen spiegaten.

7e Geen haer met snoeren te winden off met vlechten te versyren, vrongen of ooriseren37

onder de huyven te dragen.
16e Geen Christen behoort lanck haer te dragen op syn hoofd, of de baert te laten afsny-

den, na warrelts wyze.38

In hoeverre zijn liefde voor de doopsgezinde godsdienst door dergelijke scherpslij-
perijen is aangetast of verminderd, is onbekend, maar hun roerige wereld heeft
mede gezien enkele gedichten van later datum zijn volle aandacht.39 Vooral het op-
treden van enkele prominente figuren uit die kringen heeft Zoet gevolgd en waar-
schijnlijk ook bijgewoond. 

Voor deezen waaren ’t (e)d’oude Vriesen,
Die heevich in het twistvuur bliezen:
Maar, och! men vindt’er nu zo veel
Dees schijn zich (f)Haans en (g)Moors te houden
Die wil het bier niet dat zy brouden.
Een ander voegt zich tot (h) Boreel.

Men vind’er die de Visch versmaaden
En, aan een (i) Knol, zich overlaaden,
Hoe worremsteekkig hy ook schynt.
Doch God, wiens werck men niet mag laakken,
Kon Saul licht tot een Paulus maakken;
Wyl, voor zyn Geest, het quaad verdwynt.40

7.4 ’t Groote Vischnet

36 ’t Groote Visch-net, p. A3vo.
37 Oorijzers, oorsieraden.
38 Wybrants 1913, p. 36; zie ook Visser 2001, p. 229-238.
39 De gematigder richtingen, zoals de Waterlanders, veroordeelden dat rigorisme evenzeer.
40 ’t Groote Visch-net, p. A3vo-ro. 
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De personen uit het eerste couplet heeft Zoet in een korte voetnoot enig reliëf gege-
ven, maar een bepaalde voorkeur spreekt hij niet uit. Zijn commentaar lijkt overbo-
dig, daar deze figuren door hun optreden al een zekere vermaardheid zullen hebben
gekregen in Amsterdam, vooral Galenus Abrahamsz de Haan, de belangrijke leraar
der doopsgezinde Vlamingen. Zoet vermeldt van hem dat hij ‘van veelen gelieft, en
van anderen gehaat’ is, en ook de diaken Moorman, die volgens Zoet ‘meest in een
verstant’ is met Galenus. De collegiant Boreel hield er daarentegen andere denk-
beelden op na, samengevat in een summiere voetnoot, waarin tevens opgemerkt
wordt dat hij zich toen in Engeland ophield. Hij verkondigde opvattingen dat heili-
gen met Christus op aarde duizend jaar als priesters en koningen zullen leven. Mo-
gelijk heeft Zoet in vroeger jaren met hem over dit soort kwesties gedebatteerd.41

De in die tijd zeer controversiële sociniaan en collegiant Jan Knol heeft Zoet een
aparte strofe en voetnoot waard gevonden. Waarschijnlijk waren deze twee geen vreem-
den voor elkaar en zij zullen ongetwijfeld heftig gedisputeerd hebben over geloofs-
zaken. Met Gods hulp is deze pokdalige Knol die, naar Zoet in zijn voetnoot mee-
deelt, aanvankelijk een goddeloos leven moet hebben geleid, tot een soort apostel
geworden. Zoet voegt er tevens aan toe dat de tegenwoordig deugdzaam levende Knol
door zijn grote welsprekendheid met veel succes de sociniaanse leer verkondigt. 

Aan de laatste, reeds eerder in alle luister ten tonele gevoerde apostelfiguur, de
Aalsmeerse Puyt-Aal Jacob Claasz,42 heeft Zoet zelfs vier coupletten gewijd. Al in
1648 was deze ‘trouste makker’ een onderwerp van spot voor de anonieme schrij-
ver van de Vasten-avonts-gift aan de Nieuw-opgerezene Amsteldamze Antekrist.
In de tijd dat ’t Groote Visch-net vervaardigd is, lijkt deze Aalsmeerse boer, die on-
geschoren en in grove pij gehuld door het leven gaat zich nog steeds in Zoets omge-
ving te bevinden. Hoe zijn met ‘staamrende’ stem geuite wijsheden over ‘Kristi-
rijk’ op aarde zijn ontvangen, laat Zoet weten in de volgende strofen

Doch weinich lieden hem gelooven.
Hij schijnt met zotterny bestooven,
Elck stoot dien rijkdom met de voet.
Wat zichtbaar is dat moet verbranden,
En ’t Godloos volck, O misverstanden!
Steets karmen in dien helschen gloet.

Dit klinckt uyt aller hande monden,
En nauwlix word’er een gevonden,
Die ’t ooge, op Noachs Arcke slaet43

Sy kunnen, aan ’t vernuft, niet meeten,
Wat Kristus WEERELD heeft geheeten,
En dat het booze alleen vergaet.44
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41 Zie over deze figuren vooral Meinsma 1896, Kühler 1940, de monografie over Galenus Abrahamsz van Mei-
huizen 1954, en Zijlstra 2000. Zie over Boreel en Zoet hoofdstuk 4, p. 225-227.
42 Zie over Jacob Claesz hoofdstuk 4, p. 230-231.
43 Ook de benaming van een doopsgezinde kerk in Amsterdam (Wijnman 1971 II, p. 344). 
44 ’t Groote Visch-net, p. A4ro-vo.
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Jacobs spiritualistische opvattingen die ook tot het geestelijk eigendom van Zoet
behoord moeten hebben, vonden blijkbaar weinig weerklank. Zoet betreurt dat in
hoge mate, want van het volk dat volgens hem goddeloos leeft, heeft vrijwel nie-
mand een verbond met God gesloten, waardoor men geen idee heeft wat Christus
met het begrip ‘wereld’ bedoelt.

Toch wil Zoet niet met deze sombere constateringen eindigen. Hij besluit dan dit
gedicht dat ironisch begon, maar steeds ernstiger van toon wordt met de volgende
hoopvolle verwachting:

Voor my, Ik wensche, in ’t allerleste, 
Aen ieder mensche ’t aller beste, 
En ’t geen ik zelf, van God, begeer: 
Dat Liefde d’overhand mag krygen. 
Dat haat, en smaad stokstom mag swygen, 
En Iesus ons zyn Kroon vereer. 

Dat ieder Visscher raine netten 
Mag in de klaare stroomen zetten, 
En naarstig zy in zijne schuyt. 
Dat zij veel goede visschen vanggen. 
En d’Opper Visscher met verlanggen, 
Gehoorzaam volgen, in, en uyt. 

Elck voor zich.45

In deze slotstrofen wenst Zoet van harte dat niet alleen naastenliefde de overhand
mag krijgen, maar vooral dat men tot zijn dood Christus, de oppervisser, gehoor-
zaam volgt. Intussen dient men zich eerlijk en met volle overgave zowel aan de
eigen nering als aan het geloof te wijden. Dat dit ideaal niet in alle geledingen van de
maatschappij zo gevoeld werd, blijkt wel uit een vergadering van de kerkenraad op
30 januari 1659, waar van Jan Zoet gezegd werd dat hij ‘ketterijen uitbraakt’.46

7.4.3 Conclusie

Met dit pamflet heeft Zoet een subjectieve godsdienstige situatieschets gegeven, waar-
in hij duidelijk ook zijn eigen plaats heeft getekend. Na de coupletten waarin de vis-
symboliek zijn satirische werking heeft verricht, komt het gedeelte waarin naar Zoets
mening het ware geloof zich presenteert. De tussen deze twee delen geplaatste doops-
gezinden vormen de scharnier. De inhoud van hun geloof ligt dicht tegen Zoets op-
vattingen aan, maar aan de praktische uitwerking ervan valt nog veel te verbeteren. 

Hoewel beide pamfletten noch van een jaartal noch van uitgever en plaats voor-
zien zijn, is de veronderstelling die Meinsma reeds deed,47 dat Zoet dit werk in 1657

7.4 ’t Groote Vischnet

45 ’t Groote Visch-net, p. A4vo.
46 Kerkenraadprotocollen 30 januari 1659. Zie hierna, p. 413-414.
47 Meinsma 1896, p. 118.

397



vervaardigd moet hebben, niet bezijden de waarheid. In een voetnoot signaleert
Zoet namelijk dat de besproken Boreel zich in die tijd in Engeland bevond. Beide
pamfletten zijn ondertekend met een zinspreuk waarin onmiskenbaar nogmaals
Zoets kritiek op alle gehekelde godsdiensten te beluisteren valt: ‘Elck voor zich’.
Deze mentaliteit staat lijnrecht tegenover de door hem gepredikte naastenliefde.
Hoewel er van zijn eigen opvattingen maar enkele in het slotgedeelte zijn uitge-
sproken, is zijn spiritualistische gedachtewereld in essentie aanwezig, zowel in de
kritiek als in zijn poëtisch commentaar op religieuze medestanders. 

7.5 Juriaan Jansz

Voor de zeventiende-eeuwer moet het een wonderbaarlijke zaak geweest zijn dat
iemand zonder ingreep van een chirurgijn bevrijd werd van een steen in de blaas.
Deze onverwachte verlossing die ongetwijfeld tot een grote opluchting geleid zal
hebben, overkwam op 3 mei 1657 een zekere Juriaan Jansz, een weesjongen uit
Alkmaar. De goede afloop heeft ongetwijfeld tot dankgebeden geleid, terwijl twee
gedichten van Jan Zoet nog zorgen voor een blijvende herinnering aan deze merk-
waardige genezing.48

Het eerste draagt de titel ‘De Goddelikke Genaade, Beweezen aan Juriaan Jansz,
Weeskind tot Alkmaar: wonderlik van den Steen verlost. Op den darden dag van
Mai, des jaars 1657’.

Zoet begint met een kort dichterlijk exposé over de manier waarop het lichaam
zich van de steen heeft kunnen ontdoen. De pas negen jaar oude jongen kon met
moeite ‘naar behoren’ ‘zyn waater maken’, maar 

Begon, den darden May, te karmen, en te kraaken;
Naardien een fel gezwel, zijn blaaskrop had bezet,
Dat ’s morgens open borst, en vaardig, in het bedt,
Door deeze wond, een Steen, met etter, uit kwam drijven.49

Na korte tijd is de jongen helemaal genezen. De ‘Konst’, de onder de chirurgen
aanwezige kennis, is verbijsterd door deze genezing en moet toegeven, ‘Dat den
Almagtigen der Weezen Vaader is’. Zoet heeft dit voorval aangegrepen om ook de
wezen zelf er op wijzen dat zij God onvoorwaardelijk dienen te vertrouwen en ge-
loven. Daartoe voegde hij het volgende vers eraan toe: ‘Der Weezen troost’. Zoet
houdt daarin de wezen voor dat zij in noodgevallen nooit moeten vrezen, maar op
hulp en troost van God kunnen vertrouwen. Die ziet ‘geen Lyder’ over het hoofd,
zoals duidelijk is gebleken uit Juriaans genezing:

Naardien hy, door Godts hand alleen,
En niet, door hulp van Artzenyen,
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48 DW, p. 249-250.
49 DW, p. 249-250.
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Door menschen handen, schroef, of snyên,
Verlost is van een zwaaren steen.

Na nogmaals een beschrijving van de wijze waarop de steen verdreven werd, te
hebben gegeven, eindigt Zoet met de verwachting dat de wezen samen met Juriaan

die Meester looven,
Die alle Meesters gaat te booven;
En aller Weezen Vaader is.50

De aanwezigheid van een steen in blaas of nier behoorde tot een der vele pijnlijke
kwalen waar de mens door gekweld kon worden. Wanneer afdrijvende kruiden of
dranken de steen niet vermochten te vergruizen of verdrijven, konden de medici de
lijder slechts naar de chirurg verwijzen. Dan wachtte een uiterst pijnlijke en vaak
onzekere operatie. Vooral de steen in de blaas was een hardnekkig geval, omdat
deze niet gebroken kon worden. Wanneer deze steen het wateren zou beletten dan
moest hij met een katheter worden teruggestoten.51 Dat de verlossing bij Juriaan
daarom slechts door goddelijke genade heeft kunnen geschieden was voor Zoet
vanzelfsprekend. 

Zoets reactie op Juriaans verlossing toont aan dat hij de bekende opvatting deel-
de die ook bij de calvinisten leefde, dat de chirurgen wel hun best konden doen,
maar dat de ware genezing slechts afhankelijk was van Gods genade, een overtui-
ging die Zoet later tijdens de pestepidemie opnieuw te berde zou brengen.52 Dat hij
tevens gecharmeerd was van medische curiositeiten was reeds uit zijn Wintersche
Avonden op te maken.53

7.6 Karel Gustaaf 

In november 1658 wist een grote Nederlandse vloot onder leiding van Wassenaer
van Obdam, Witte Cornelisz. de With en Pieter Florisz. de Zweedse vloot in de
Sont te verslaan en Kopenhagen te ontzetten. Deze interventie om niet alleen de
Zweedse blokkade te doorbreken en de Denen bij te staan, maar vooral om de Ne-
derlandse koopvaarders een vrije vaart naar de Oostzee te garanderen, kostte echter
De With en Florisz het leven. Toch bleek deze overwinning aan verschillende dich-
ters jubeltonen te ontlokken, waarbij vooral luitenant-admiraal Wassenaer van
Obdam in de prijzen viel.54 Ook Vondel schaarde zich met een kort vers onder hen.
Of Jan Zoet ook direct een poëtische reactie op de pers heeft laten leggen is niet be-
kend De zeeslag is hem zeker niet ontgaan, maar hij heeft zijn vreugde over de
overwinning gebed in de meer omvattende satire op de ondergang van Karel Gu-
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50 DW, p. 250.
51 Zie daarover uitvoerig Van Beverwyck 1656, p. 45, in zijn ‘Steen-Stuck’.
52 Zie hoofdstuk 8, p. 502.
53 Zie hoofdstuk 5, p. 283.
54 Zoals blijkt uit Scheurleers verzameling 1912 II, p. 7-18.
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staaf, ‘Den Grooten Zweedschen Kuipper’,55 die zonder impressum maar wel ver-
rijkt met een gravure en Zoets signatuur het daglicht zag.56 Dat Zoets satire op de
inhaligheid van de Zweedse koning Karel Gustaaf contemporaine bekendheid ge-
noot blijkt uit de integrale opname ervan in de Bloemkrans van verscheiden Ge-
dichten (1659).57

7.6.1 Den grooten Zweedschen Kuipper

De door Zoet voor deze gelegenheid gebruikte metafoor, de kuiper, was geen eigen
vondst. Dit beroep heeft Starter in zijn satire op de ambitieuze baantjesjagerij van
zijn tijd als metafoor gebruikt en tegelijkertijd een negatieve lading meegegeven.58

Baudartius signaleerde in zijn Memoriën (1625)59 dat hieruit het nieuwe woord
‘cuyperye’ was voortgekomen, dat de mentaliteit omschreef die nodig was om een
hoge positie te bereiken. In het lange gedicht van Starter dat door Baudartius inte-
graal was opgenomen, vertellen enkele gekwalificeerde personen aan de kuiper hun
weg naar een hoge positie. De slotregels van alle antwoorden van de kuiper zijn
identiek: ‘Is ’t Cuypen wat ghemeen, het is weer heel profytelijck’. Van het begrip
kuiperij dat volgens Baudartius’ ambitie, eergierigheid en ambtzuchtigheid’ omvat-
te is in de loop der jaren de betekenis enigszins veranderd. In 1652 verscheen in
Middelburg een rijmprent van J. de Mol getiteld Engels-Kuiper,60 waarin de kuiper
vooral zijn begeerte werd verweten zoveel mogelijk binnen zijn ton te willen halen
in weerwil van de Hollandse leeuw die de hoepen probeert los te krijgen. Deze
rijmprent met gravure kan Zoet als voorbeeld gediend hebben voor zijn Grooten
Zweedschen Kuipper.61 Op welke manier hij de inhaligheid bij enkele groten der
aarde in zijn tijd heeft gedemonstreerd blijkt uit zijn boeiende satire, die in grote lij-
nen de volgende inhoud bevat:

De deken van het kuipersgilde, de overman of bestuurder, was uit Nimrods len-
denen gesproten. Met een dergelijke al eerder gebruikte vergelijking wees Zoet ook
nu weer op Cromwell.62 Deze Nimrod heeft alle moeite aangewend om ijverige ne-
ringdoenden uit hun ambacht te stoten en niemand durfde hem te weerstaan. Zijn
macht en dwingende blikken zorgden voor een grote groep gedweeë volgelingen
met wie hij alles dacht te kunnen bereiken:

Geveinsde deeglikheid herschiep hem tot een Godt.
Zijn wil wierd, voor een wet, by ieder, aangenoomen
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55 Zie Bijlage 1B, nr. 55.
56 Muller dateert de prent op 1656 .
57 Bloemkrans 1659, p. 658-661.
58 Zie hiervoor het commentaar van Muller bij nr. 2124.
59 Baudartius 1624-1625 II, p. 117 e.v.
60 Muller 2034, Knuttel 7330.
61 Rijmprent, Muller 2124. Ook in DW, p. 58-61. 
62 Zie zijn hekeldicht De Afgrijsselikken Startman, in hoofdstuk 6, p. 336-339.
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Flux teeg hy naar het woudt, met Baars, en Bijl voorzien,
En kapte Stam by Stam, tot Klaphout, en tot Duigen.63

Met de baars, een kuipersbijl, ging Cromwell aan de slag, hoewel dit grovere werk
eigenlijk niet door de deken zelf verricht werd. Met grote kracht begon hij een ge-
weldig vat te kuipen en niemand durfde hem naar de zin ervan te vragen. Onverza-
digbaar probeerde hij alles wat hij te pakken kon krijgen in dit vat te proppen.
Daartoe bedroog hij zijn beste buren, eigende zich het grootste deel van de Spaanse
schatkist toe en probeerde zelfs Vlaanderen in zijn ton te stouwen. Dat vat moest
vervolgens met Hollands hout afgesloten worden waartoe de Zweedse koning Ka-
rel Gustaaf Polen moest veroveren. Of Zoet hiermee op de herkomst van het hout
voor Nederland zinspeelt is niet duidelijk; de Republiek betrok haar hout voor een
groot deel uit Noorwegen. Duidelijk is wel dat de Zweedse koning eveneens aan
het kuipen sloeg. Hij wordt door Zoet geportretteerd als een bandeloze gewelde-
naar, roofzuchtig en moordlustig, die zich aan geen eed stoort en zelfs troon en
kroon van de Deense koning Frederik in zijn vat probeerde te krijgen. Hoewel Ka-
rel eigenlijk als onderbaas of meesterknecht van Cromwell beschouwd werd, wilde
hij nu als eigen baas de ‘Prael’-stad (Kopenhagen) zich toe-eigenen, hetgeen echter
tot mislukking gedoemd was:

Dit hachje moest’er in, het koste wat het wou:
Des wapent hy zijn volck, met Baarzen en Houweelen.
De minste Beedelaar een Graafje wezen zou.
Men zagh’er om den huid van d’Olifant [Denemarken] krakkeelen.
Den grooten Dommekracht was daatlik by der hand.
En wal, en poort begon, zoo ’t scheen, nu al te kraakken:
Maar, in het winden, brak den Klemhaak, grof van tand;
En FREDERIK begon, door deze slag, t’ontwaakken.
Hy zag, dat zijne Troon alreê aan ’t waglen was;
En dat hy Hollands hout, tot stijlen, had van nooden.64

Het was de Deense koning duidelijk geworden dat hij Hollandse hulp nodig had.
Wassenaer werd door Den Haag gestuurd, maar Karel zag het gevaar voor hem
dreigen en ‘swoer, by tonnen vol, dien overlast te wreekken’. Met al het volk dat
Karel had weten te verzamelen deed hij een uiterste poging met de vangst van de
stad zijn vat vol te krijgen. Toen barstte van alle zijden het oorlogslawaai los waar-
bij leeuwen vlammen spogen. De honingdief, de beer, wordt door de leeuw op de
vlucht gejaagd.

Den dollen Kuipper stont verslagen van dien slag,
En smeet den Dissel weg, en rukt, door gramschap dronkken,
Het Schootsvel van zijn buik. het Vat aan duigen lag:
Het hart was in zen ziel,65 door bangigheid, gezonkken.66
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63 Grooten Zweedschen Kuipper. Zie Bijlage 1B, nr. 55. Ook in de DW, p. 58-61. 
64 Grooten Zweedschen Kuipper.
65 In de DW, p. 60, wordt ‘hiel’ vermeld, een begrijpelijker beeld. 
66 Grooten Zweedschen Kuipper.
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Door de deken van het gilde werd hij uitgescholden voor ‘plompaart’. Hij beloofde
weliswaar beterschap, maar zijn ‘eeden blijken krachteloos’, hij piept als een gevan-
gen muis en beschaamd wenste hij zich terug in de kopermijnen van Zweden. In
Denemarken en Holland werd hij dapper uitgelachen, want zijn pogingen om zijn
vat vol te krijgen waren totaal mislukt. Zo vergaat het de vraatzuchtigen, oordeelt
Zoet: ‘wie zijn maag met spijs en drank wil overlaaden, die moet aan ’t braakken, en
spuwen’. Om het leven te sparen moet men zich sober voeden, voegt ‘Mejonkker’
de kuiper toe die met het vat bezig was. Dit verwijst naar de boven het gedicht ge-
plaatste gravure. Zoet spreekt tenslotte de verwachting uit, dat Karel nog wel een
poging zal wagen ‘De dolle Staatzugt nooit na regt, noch reden hoort. // ’t Zijn
starkke beenen, die de Weelde konnen draagen.67

In dit gedicht heeft Zoet aan de consequent volgehouden kuipermetafoor niet al-
leen de ondeugd van de overdaad verbonden, maar er tegen het einde van het gedicht
tevens de deugdzame soberheid aan toegevoegd. Hierdoor wordt aan de gravure die
op het eerste gezicht niet direct bij de tekst lijkt aan te sluiten, een extra dimensie ge-
geven. De kuiper voltooit daar het vat waartegen als waarschuwing een wapenbord
staat waarop de strijdbare Hollandse leeuw afgebeeld is. Rechts naast het vat is een
gordijn opgehangen waarvoor de vermanende jonker voortschrijdt. Links achter is
door een poort met een schuin er voorhangend gordijn in de verte een muur te zien
waarvoor soldaten aan het vechten zijn. Het lijkt erop dat de graveur door gebruik
te maken van gordijnen een toneelscène heeft willen verbeelden, een bedoeling die
uit het gedicht echter niet is op te maken. Het is ook mogelijk dat een andere prent
die voor deze gelegenheid is gemaakt hem als voorbeeld heeft gediend.

De eenvoudige kuiper en het bijna voltooide vat dienen waarschijnlijk alleen
maar de moraal van de soberheid te verbeelden, die Zoet de lezer heeft voorgehou-
den. Deze opvatting impliceert dat de prent als emblematisch gezien moet worden.
De vechtscène dient als symbool van de nabije ondergang wanneer eenvoud om-
slaat in overdaad. 

Hoewel Muller de rijmprent dateert op1656, moet deze, gezien de Slag in de Sont
in november 1658,tegen het einde van dat jaar zijn vervaardigd. Het voorafgaande
optreden van Cromwell, die stierf in september 1658, is de inleiding en tevens de
aanleiding voor Karel Gustaaf om de kuiperijen voor eigen gewin voort te zetten.
Het volgende gedicht kan ook uit die tijd stammen.

7.6.2 Karel Gustaafs afbeelding

Onder een nog niet teruggevonden portret van Karel Gustaaf heeft Zoet zijn op-
vattingen over Den grooten Zweedschen Kuipper op een andere wijze geformuleerd
in het volgende korte gedicht dat in de DW is opgenomen:
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67 Grooten Zweedschen Kuipper.
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Op d’Afbeeldinge Van de Gewapende Majestait KAREL GUSTAAF
Koningk in Zweeden, enz.

Dus ziet men Karel, ’t Hooft van ’t Zweedsche Koningkrijk,
De strenge geessel van het Oosten, en van ’t Noorden.
Den tweeden Tamerlaan, die zig, voor ’t schriklik moorden,
In ’t minste niet ontzet, bestuuwt met lijk op lijk.
De Kristen weereld waagt [walgt?] van zulk een Oorlogs-godt,
In’t yzer opgevoed, en in het staal gebooren.
Euroop bid om gena; maar, og! hy heeft geen ooren;
Want Staatzugt houd zijn hart geduurig in het slot,
Indien men dit bedrijf voor Koningklik mag roemen,
Zoo moet men Karel wis den grootsten Koningk noemen.68

Gezien de teneur van dit gedicht zal het uit ongeveer dezelfde tijd stammen als het
hekeldicht hierboven. De tijdgenoot zal de machtige en gewelddadige Tartaarse
heerser Tamerlan wiens overwinning op de Turkse koning Bajazet kort daarvoor
gedramatiseerd was, ongetwijfeld gekend hebben.69 Ook in dit vers wordt de voor
zijn onderdanen en andere landen zo verfoeilijke staatzucht, de machtswellust, als
een van de grootste zonden van een vorst gezien. 

7.6.3 Het portret van Frederik de Derde

Zoets commentaar, ‘Op d’Afbeeldinge van de Gewapende Majestait Freederik de
Darde, Koningk van Deenemarkken’, bij een evenmin teruggevonden portret van
deze koning, zal in dezelfde tijd geschreven zijn. Aanvankelijk rekende deze Deen-
se koning te veel op maritieme steun van Holland en verklaarde hij Zweden in 1657
alvast de oorlog. Karel Gustaaf veroverde daarop het grootste deel van het land en
dwong Frederik tot de onvoordelige Vrede van Roskilde. Deze werd door de Zwe-
den zelf in augustus 1658 met een nieuwe landing op Seeland verbroken. Nederland
verleent de Denen nu daadwerkelijk steun en Frederik laat zich nu van zijn held-
haftige zijde zien en vuurt de Kopenhaagse bevolking krachtig aan om de Zweedse
belegeraars te verdrijven. Zijn houding is in Holland niet onbekend gebleven, zo-
wel Jan Vos als Jan Zoet hebben de herboren held met hun gedichten gelauwerd.
Vos liet zelfs op de Schouwburg zijn Ontzet van Koppenhaven horen waarin hij in
met zwaar aangezette barokke beelden Frederiks heldhaftige houding temidden
van ‘het dondren van metaal’ schildert.70 Ook Zoet kiest voor een dergelijke beeld-
vorming en laat in zijn korte gedicht hem zelfs op de Kopenhaagse muren met zijn
‘kling blixemen’ en houdt de lezers voor

7.6 Karel Gustaaf

68 DW, p. 92.
69 Door J. Serwouters in zijn toneelstuk Grooten Tamerlan, 1657.
70 Jan Vos, Ontzet van Koppenhaven Onder ’t Beleit van den Ed. Gestr. Heer Jacob van Wassenaer. t’Amster-
dam, Jacob Lescaille, Op de Middeldam 1659. 
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Een ander vegt om buit, hy voor zyn vrye staat:
En leert zoo Koningklik zijn Onderdanen kampen.
Zijn hand, past staf en zwaard, zijn hooft, de helm en kroon.
Een held waagt voor ’t gemeen, zijn leeven, en zijn Troon.71

en vat tot slot de eigenschappen van de ware held samen in de sententie. 
Dat de werkelijkheid iets gecompliceerder was, deerde Zoet waarschijnlijk niet,

bij een dergelijk portret passen alleen maar lovende woorden om Frederik als een
held aan het volk te presenteren.

7.7 De Adellikke Huisvader

Ergens in het jaar 1658 zag een charmant verluchte duodecimo het licht. Het betreft
een door Jan Zoet uit het Duits vertaald werkje, De Adellikke Huisvader.72 De nog
niet eerder in Zoets leven aangetroffen uitgever Pieter van den Berge, opnieuw een
debutant in dit metier, heeft dit door Kornelis de Bruin gedrukte werk in omloop
gebracht. Het is voor deze uitgever een bijzondere publicatie, want in zijn fonds
bevinden zich grotendeels Latijnse medische werken.73 Dit boekje, dat overigens
behoort tot een van zijn vroegste uitgaven, werd door hem opgedragen aan de
‘Achtbaaren, voorzienigen, en zeer geleerden Heere Hendrik Zwaardekroon’.
Deze beschermheer moet waarschijnlijk worden geïdentificeerd als de remon-
strantse rector van de Rotterdamse Latijnse school, die onder meer bekendheid
verwierf met zijn vertaling van Terentius’ toneelwerk.74 Volgens deze opdracht
heeft Zwaardekroon vroeger een deugdzame invloed uitgeoefend op het leven van
de jeugdige ‘Neef’ Pieter. Dit bleek voor de uitgever een belangrijke reden om de
Adellikke Huisvader onder Zwaardekroons bescherming te plaatsen. In de op-
dracht is tevens in grote lijnen de voorgeschiedenis van dit zeer leesbare boekje in
kaart gebracht. Het is van origine een Italiaans werk dat geschreven werd door Tor-
quato Tasso,75 in het Frans vertaald door ‘den beroemden Spraakmeester’ Jan Bau-
doin en vervolgens in het Duits bewerkt door den ‘zoetvloeienden Rijmer’ Johan
Rist, die het werk met tal van aantekeningen vermeerderd heeft,76 ‘invoege dat het
in een geheel ander werk verandert is’. Het belangrijkste motief om dit boekje uit te
geven ‘waarvoor moeite genomen is en kosten gedaan’, is volgens Van den Berge

7 1657-1660: van de ‘Weereldlikke Geschiedeniszen’ tot het overlijden van Jacob Cats

71 DW, p. 91.
72 De Adelikke Huisvader van Torquato Tasso. Zie Bijlage 1B, nr. 56a-c.
73 Hetgeen blijkt uit de in de STCN aanwezige fondslijst van Pieter van den Berge. 
74 Zie over hem NNBW 5, 1182. 
75 Niet genoemd, maar wel bedoeld is Tasso’s Il padre di famiglia. Venetië 1583.
76 Verschenen te Lünenburg in 1650: Der Adeliche Hausvatter vor vielen Jahren : von dem hochgelarten Ita-
liäner Torquato Tasso in welscher Sprache beschrieben ; hernach ausz derselben durch J. Baudoin in die Französi-
sche übergesetzet / nunmehr abe verteütschet in gewisse Abtheilunge verfasset und mit nützlichen Erlaüterungen
vermehret und ausgezieret durch Johan Rist. Aanwezig in de Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel. In de
Nederlandse bibliotheken lijkt een exemplaar niet voorhanden.
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niet alleen vanwege de onbekendheid in Nederland met dit soort werk, maar voor-
al om de dagelijkse gebreken van mensen van allerlei stand te verbeteren, hun ‘dar-
telheid te besnoeien’ en op de juiste manier hun huishouding te voeren. Misschien
heeft Van den Berge juist Jan Zoet gevraagd om dit werk te vertalen vanwege diens
door zijn vertaling van De Schoole der Joode geëtaleerde kennis van de Duitse taal.
Zoet kan ook, om inkomsten te verwerven, bij weer een startende ondernemer om
zo’n klus verzocht hebben. Bij ontstentenis van het Duitse origineel, moest ik de
aard van Zoets vertaling buiten beschouwing laten. 

Over de receptie van dit met acht fraaie gravures verluchte boekje zijn geen gege-
vens voorhanden. Het lijkt ondanks deze illustraties geen al te grote populariteit
genoten te hebben, want voor zover bekend, zagen pas in de loop van de achttiende
eeuw een herdruk en een titeluitgave ervan het licht.77

7.7 De Adellikke Huisvader

77 Een in 1738, uitgegeven te Amsterdam door Gerrit Bos (UBA: OK 73-580), en een in 1756 in Amsterdam
door Eleke van Belkom (UBA: 692 K 5:1); Clemens 1964, p. 119. Zie Bijlage 1B, nr. 55b en c.
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7.7.1 Beknopte inhoud

Ook al draagt de inhoud van De Adellikke Huisvader weinig bij tot een beter be-
grip van Zoets werken, toch is een korte samenvatting ervan in zoverre van belang,
dat het niet alleen enig zicht geeft op het soort vertaalwerk waarmee Zoet de kost
verdiende, maar tevens op een tekst die door zijn grote zeldzaamheid slechts een
geringe bekendheid geniet. 

Johan Rist heeft Torquato Tasso’s verhaal verdeeld over acht hoofdstukken, die
elk met een passende gravure geopend worden en aan het eind voorzien zijn van
Rists uitvoerig commentaar. Zonder deze indeling geweld aan te doen luidt de in-
houd globaal als volgt:

Nadat de ik-figuur (Torquato Tasso78) bij een zekere vorst in Noord-Italië in on-
genade is gevallen, probeert hij nu zijn geluk te zoeken bij de Hertog van Savoye.
Tijdens een noodweer ontmoet hij bij een rivier een adellijke jongeman die aan een
jachtpartij deelneemt. Torquato accepteert diens uitnodiging om enige tijd bij hem
te logeren. Enige tijd later arriveert daar de vader, een indrukwekkend man met een
lange witte baard die een uitstekend causeur blijkt te zijn. Torquato wordt uitgeno-
digd aan de dis waar ook andere leden van de familie aanschuiven. Na een korte be-
schouwing over het ter tafel gebrachte fruit komt ook zijn gemalin de zaal binnen,
die zich bedeesd op haar vaste plaats in het gezelschap voegt. 

Het eerste deel van het verhaal wordt ingenomen door een dialoog tussen de huis-
vader en Torquato, maar gaat dan over in een monoloog van de adellijke huisvader.
De andere leden van de familie zijn op enkele opmerkingen na zwijgende genieters
van de maaltijd. Een overvloed aan onderwerpen passeert de revue en een enkele
maal geeft Torquato zijn visie. Zo wordt bijvoorbeeld het liefdeleven van de zoons
aan een beschouwing onderworpen, hetgeen leidt tot een betoog over huwbare leef-
tijd, vaderschap en de oude dag. Omdat de huisvader onder de indruk is van Tor-
quato’s voortreffelijke betoogtrant, raakt hij ervan overtuigd dat hij een belangrijk
persoon te logeren heeft. Hij besluit daarom hem zijn oordeel te vragen over hetgeen
zijn vader, ook een adellijk huisvader, omtrent allerlei gewichtige zaken aangaande
bestuur en inrichting van eigen huis en land hem enige jaren voor zijn dood had toe-
vertrouwd. Na beëindiging van de maaltijd trekt de vrouw des huizes zich begeleid
door haar zoons terug, maar deze laatsten voegen zich op verzoek van Torquato
weer bij de huisvader. Dan begint deze de oratie van zijn vader met eigen woorden
na te vertellen. Van het vierde tot en met het achtste en laatste hoofdstuk is hij bijna
onafgebroken aan het woord over de wijze waarop huis en land bestuurd moeten
worden. Tot slot wordt de vader met een vorst vergeleken. De rode draad door het
gehele verhaal is het bestuur van de huisvader, dat alleen maar in kwaliteit kan win-
nen naarmate er meer kennis van zaken is. Met een overvloed aan adviezen op aller-
lei terrein wil zijn vader van zijn zoon een ideale, een adellijke huisvader te maken.
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78 Van Dooren 1999, p. 332.
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Van den Berge heeft met deze verzameling adviezen een handleiding op de markt
gebracht waarin gezinshoofden wordt voorgehouden hoe zij door zo veel mogelij-
ke kennis te vergaren hun gezin zo verstandig en bovendien zo wijs mogelijk kun-
nen besturen. Misschien heeft de klassiek georiënteerde Van den Berge deze verta-
ling die doordrenkt is van aan de klassieken ontleende voorbeelden, laten
verschijnen als tegenhanger van de in 1655 gepubliceerde Oeconomia Christiana
Ofte Christelicke Huishoudinge van Petrus Wittewrongel. Dit laatste werk beoog-
de namelijk een gereformeerd handboek te zijn voor de geloofsopvoeding van het
gezin.79

7.7.2 Duitse schrijvers in Amsterdam

De bewerker en commentator van Der Adeliche Hausvatter, Johan Rist (1607-
1667), was afkomstig uit de omgeving van Wedel in Hollstein. Een bepaalde tijd
moet hij echter in Amsterdam hebben doorgebracht.80 Dit moet na 1650 geweest
zijn, want in dat het jaar zag zijn bewerking van Il Padre di famigli in Lünenberg
het licht. Enkele jaren later is die bewerking in handen gekomen van Pieter van den
Berge. 

Johan Rist heeft veel te vertellen gehad, want op de 163 bladzijden tekst van Tas-
so schreef hij maar liefst 123 pagina’s commentaar. Veel uit de Adellikke Huisvader
vergelijkt hij met feitelijkheden uit zijn Hollsteinse omgeving. Daar heeft hij onge-
twijfeld de naweeën van de Dertigjarige oorlog ervaren, want meer dan eens wordt
naar die ellende verwezen. Vaak vermeldt Rist welke literatuur hij voor zijn com-
mentaar geraadpleegd heeft. Naast Vergilius bij wie hij vrijwel geheel het landleven
heeft kunnen terugvinden, is de populaire reis van Olearius81 belangrijk geweest
voor zijn kennis van verre werelddelen. Opvallend is dat hij behalve Duitse auteurs
ook werk van verschillende Nederlandse schrijvers weet te waarderen en bovendien
te gebruiken, zoals Van Meteren en Van Beverwijck. Diens Van de Uitneementheyt
des Vrouwelicken Geslachts vond Rist zo ‘cierlik en loflik’, dat hij het zeer zeker de
moeite waard achtte dit boekje ‘in onze Hoogduitse Spraak te vertalen’. Het com-
mentaar van Rist op Tasso’s werk, doorspekt als het is met een keur aan voorbeel-
den en smakelijke verhaaltjes, vooral waar het huwelijkszaken en dienstpersoneel
betreft, moet voor Zoet aangename en bekende kost geweest zijn om te vertalen. 

Van ongeveer 1640 tot 1670 bevond zich in Amsterdam een Duitse schrijvers-
bent van wisselende samenstelling waarvan Meeuwesse een korte schets heeft ge-
geven.82 Diverse bekende schrijvers waaronder Opitz en Gryphius en ook Rist
brachten er hun vormingstijd door. Omdat Philip von Zesen de bekendste en in
Amsterdam waarschijnlijk de belangrijkste onder hen was, spreekt men ook wel
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79 Zie hierover Groenendijk 1984.
80 Meeuwesse 1952, p. 28.
81 Zie over hem en zijn reisverhalen hoofdstuk 6, p. 326-328.
82 Meeuwesse 1952, p. 28-29.
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over het milieu van Von Zesen. Zijn vermaarde Beschreibung der Stadt Amsterdam
werd in 1664 uitgegeven door de eveneens uit Duitsland afkomstige uitgever Jo-
achim Nosche, woonachtig in de Haarlemmerstraat in de ‘Hochdeutsche Bibel’.83

In dit milieu waarover overigens verder weinig bekend is, leefde een grote belang-
stelling voor Nederlandse schrijvers. Vondel werd zelfs op hoge leeftijd opgeno-
men in het befaamde door Von Zesen opgerichte Deutschgesinnte Genossenschaft. 

Het is zeer wel aan te nemen dat Zoet in dit milieu een bepaalde rol gespeeld
heeft of er tenminste mee bekend was. Zijn reizen naar Duitsland, enkele van zijn
eerdere publicaties zoals De Schoole der Jooden en zijn klaarblijkelijke en gewaar-
deerde kennis van de Duitse taal leveren daarvoor weliswaar geen harde bewijzen,
maar suggereren in ieder geval een bepaalde affiniteit met deze Duitse schrijvers-
bent.

7.8 Het politieke klimaat in de tweede helft van de jaren vijftig

Niet alleen godsdienstige toestanden en perikelen hadden zoals bekend Zoets volle
aandacht, diverse politieke verwikkelingen en ontwikkelingen ontgingen hem
evenmin. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse politiek van Johan de Witt zal
door Zoet met argusogen gevolgd zijn. Diens bewind was zeker niet naar de smaak
van Zoet en meer dan eens zal hij zijn pen scherpen om diens zienswijze en beleid
aan de kaak te stellen. Dat hij zijn aanvallen aanvankelijk niet onder eigen signatuur
inzette is begrijpelijk, vooral wegens De Witts contacten met Amsterdamse be-
stuurders. Hij had zijn vrouw, Wendela Bicker, in regentenkringen gevonden en
hiermede zijn banden met diverse kopstukken in die kringen versterkt.84 Dat Zoet
zich evenmin tot deze kringen als tot het republikeinse gedachtegoed van De Witt
aangetrokken voelde, zou onder meer kunnen blijken uit het feit dat hij hun brui-
loft niet met een gedicht vereerde, terwijl Vondel hun verbintenis wel bejubelde.85

De anti-orangistische houding van de Staten van Holland, van de Amsterdamse
magistraat en Johan de Witt wier samenwerking in 1654 tot de bekende Acte van
Seclusie had geleid, kon Jan Zoet alleen maar aanzetten tot een verdediging van de
Oranjes en kritiek op de Republikeinse regering.

In 1658 gebeurde er uitermate veel in politiek Europa. De Witt moest diverse
strategieën uitzetten om de Zeven Provinciën zonder veel oorlogen een belangrijke
rol te laten spelen temidden van de grootmachten. Omdat zijn politieke inzichten
en opvattingen niet in ruime mate door het volk werden gedeeld en zijn maatrege-
len, of juist de afwezigheid ervan negatief werden ervaren, was zijn populariteit van
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83 Van Joachim Nosche (1615-1684) is vooral bekend dat hij geheel Duitsland voorzag van roomse boekjes;
Leuven, 1951, p. 24. Een beschrijving van de grote voorraad boeken die na zijn dood in zijn huis werd aangetrof-
fen, is te vinden bij Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 528-531.
84 Japikse 1915, p. 124 en passim; Panhuysen 2005, p.180-186.
85 Vondel WB V, p. 842-845.
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meet af aan niet groot. Het vaak slimme spel dat De Witt op het internationale poli-
tieke podium speelde, werd door het volk meestal niet begrepen. Misschien heeft
Jan Zoet De Witts politiek ook niet geheel doorzien, of vanwege zijn Oranjege-
zindheid niet willen zien. Hij ageerde er echter wel tegen, maar aanvankelijk indi-
rekt. Zelf een hekeldicht schrijven leek gevaarlijk,86 maar de aangewezen figuur om
met de voor hem aangedragen ingrediënten de vinger op de vele zere plekken te leg-
gen, was in Zoets ogen Joost van den Vondel. Van diens hekeldichten, die hij van-
zelfsprekend heeft gekend, blijkt hij vooral de Roskam te waarderen. 

7.8.1 De Morgen-wekker

Zoet wijst op deze Roskam waarin verschillende misstanden in de maatschappij van
omstreeks 1628 fel gehekeld worden, in een gedicht waarvan een plano bewaard is,
dat hij aan de inmiddels ruim zeventigjarige Vondel richt: ‘Morgen-Wekker voor
Joost van Vondele’.87 Met een dergelijke stimulerende titel plaatst Zoet zijn gedicht
in een genre dat onder meer gekenmerkt wordt door vergelijkbare titels als staat-
wekker, opwekkers en zelfs een heldenwekker.88 Hij kan uiteraard ook gedacht
hebben aan Vondels Morgen-wecker der Sabbatisten (1644). Mogelijk moet de
morgenwekker van Zoet hier als haan geïnterpreteerd worden.89 Het 60 regels tel-
lende gedicht heeft Zoet opgebouwd uit een reeks misstanden die Vondel met zijn
scherpe pen dient te hekelen. Zoet begint vertwijfeld:

Van Vondel, leeft gy nog, en laat gy u niet hooren? 
Of huilt gy, met den Leeuw, die zig, by bei zijn ooren,
Laat schudden als een Lam, en agt zig schier berooft
Van zijne zalighaid, indien hy niet gelooft
Aan ’t Frans en Engels woord! Of zijn ’t de Lombert çeelen,
Die ’t u beletten met uw heekkeldigt te speelen,
En eens te kemmen, met uw Roskam, scharp en hard,
De Maanen van den Leeuw.90

Ofschoon Vondel op 31 januari benoemd was in zijn betrekking bij de Bank van
Lening en zijn tijd lijkt te besteden aan administratieve zaken,91 vindt Zoet dat hij
zijn traditie als hekelaar moet voortzetten. De Nederlandse Leeuw wordt namelijk

7.8 Het politieke klimaat in de tweede helft van de jaren vijftig

86 Een uitzondering moet gemaakt worden voor een niet teruggevonden rijmprent op de dood van Mazarin (13
sept. 1658). Onder diens praalbed heeft Zoet een gedicht geschreven. Deze rijmprent die sterke overeenkomsten
vertoont met die op de dood van Karel I (zie hoofdstuk 5, p. 261.) werd later opnieuw uitgegeven door Allart als
zinneprent op de dood van Karel Gustaaf, toen voorzien van een gedicht van J. Bara (1660). Muller 2155 en AvS
2272. Zie Bijlage 1B, nr. 57.
87 Zie Bijlage 1B, nr. 58; DW, p. 79-81.
88 Het doet ook denken aan Huygens indirecte oproep aan Vondel, die leidde tot diens ‘Vredewensch’; Worp
1893 II, p. 254; Sterck 1927, p. 99-100.
89 WNT IX, 1136. Zie ook Vondel 1920, p. 217.
90 DW, p. 79-80.
91 Melles 1957, p. 194.
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door buitenlandse machten als speelbal gebruikt en binnenslands groeit de ontevre-
denheid.

Zoet zet verschillende beklagenswaardige situaties op een rij. De admiraals zijn
een willige prooi van de vijanden, waardoor de macht van de vloot gering is. Den
Haag bemoeit zich amper met het scheepsvolk, dat daardoor verwaarloosd wordt.
De welvaart van het land gaat achteruit terwijl het de ‘Pacifique Heeren’ in Den
Haag slechts om de winst te doen is. 

Hun politiek, de opgelegde nieuwe belastingen en de door de ‘Heeren’ in Den
Haag gebezigde terminologie worden door de boeren niet begrepen. Zoet roept
dan tot slot:

Van Vondel, ik verlang, hoe gy dit uit zult leggen,
In goed rond Hollands duits, want onduits gy verband,
Koom vaardig, leen ons eens uw inkt, uw pen, en hand.
Het Volk vast mort en knort, om dat het niet kan uitten,
Het geen het ziet, en weet. En denk de Beurs, de Schuitten,
En Wagens bidden u, hen [sic] Land, den Staat, de Stad
Van Amsterdam, daar gy wel hebt een woord in het vat,
En die u vryen zal van al dat u mogt deeren,
Zoo wel als Engeland voor Loevestain de Heeren.92

’t Za lustig, ty aan ’t werk, ik open u de poort,
En schaider daar meê af. Van Vondel maakt gy ’t voort.93

Met de dubbele opdracht wordt Vondel verzocht haast te maken met zijn hekel-
dicht, want volgens Zoet heeft het ‘morrend’ volk snel behoefte aan duidelijkheid.
De ontevredenheid onder het volk was begrijpelijk. Op zee diende men steeds op
zijn hoede te zijn voor piraterij, de Nederlandse vloten waren volgens Zoet ver-
waarloosd en konden met het tekort aan manschappen geen veiligheid garanderen.
In Nederland zelf was een kleine groep aan de macht die zelfs de potentiële vijand
Engeland ontzag en de haat tegen de Oranjes alleen maar aanwakkerde. Er was te-
vens sprake van een weifelende Oostzeepolitiek, waarbij de Staten vanwege de han-
delsbelangen een arbitraire rol voor zich opeisten en de combattanten financieel
wilde compenseren voor hun vredespogingen.94

Dat het volk De Witts strategieën niet doorzag is begrijpelijk. Zijn uiteindelijke
oplossing van die Oostzeeproblematiek was een fraai staaltje internationaal poli-
tiek denken en handelen. Hij had daarvoor moeten laveren tussen de politieke am-
bities van Engeland, Zweden en Denemarken, om de vrije doorvaart in de Sont
voor tenminste de nabije toekomst te garanderen. Evenmin doorzichtig voor het
volk zal De Witts weigering geweest zijn Brandenburg te steunen in die kwestie.
Hulp aan deze Oranjetelg zou Cromwell tegen de borst stuiten en met de Protector
moest vooralsnog worden samengewerkt. Diens antipathie jegens Oranje en Stuart
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92 Net zo als Engeland bevrijd hoopte te zijn van de antimonarchistische heren van de Loevesteinse factie.
93 DW, p. 81.
94 Noordam 1940, p. 53-55.
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was overigens bijna spreekwoordelijk! Pas in november versloeg de Nederlandse
vloot de Zweedse, maar toen had Zoet zijn Morgenwekker allang geschreven.

Dat Zoet met name de boeren verbaasd liet staan over de Haagse politiek is niet
zo verwonderlijk. Vooral deze bevolkingsgroep beleefde een zware tijd, hun koop-
kracht verminderde vooral vanwege het dalen van de prijzen van hun produkten.
Zij werden tevens opgezadeld met een nieuwe belasting, de tweehonderdste pen-
ning,95 en dat terwijl de regenten in weelde leefden. Dit kon de boer niet begrijpen,
meende Zoet:96

Hoe vreest men daar dan voor, zou hier den Kinkel vragen,
Waarom dan de Gemeent’ met nieuwe last te plaagen,
En van twee hondert een te neemen van ons goed, 

waarop hij ironisch laat volgen
Zagt Huisman, geef, en zwijg. De Heeren moeten leeven,
Karossen kosten veel, en hoe men zwaarder schat
Den Borger (let hier op) te beeter vaart de Stadt. 

Ook het ambtelijk taalgebruik dient Vondel te hekelen, want
Boeren zijn te bot voor duist’re Heere Boekken.
Een schrander Politijk die heeft het nog te kwaad,
Dat hy d’Inklusy, of d’Exklusy, regt verstaat.
En of ’t niet baide een, en ’t zelfde zy te zeggen.97

Dat Vondel heeft gereageerd, is door Brom bevestigd in de Vondelkroniek.98 Tegen
het eind van het jaar 1658 verscheen Vondels antwoord: de Staetwecker, vergezeld
van een lofdicht ‘Op d’afbeeldinge van den doorluchtighsten zeehelt, h. Jakob van
Wassenaer’.99 Hoewel Brom stelt dat Vondel Zoet als vertegenwoordiger van de
openbare mening zoveel mogelik tegemoet kwam’, heeft Vondel slechts op enkele
zaken uit de Morgen-wekker gereageerd. De oude hekeldichter die meer de oligar-
chie toegedaan was dan de monarchie, bleef met zijn kritiek op de vlakte. De zee-
slag in de Sont in november van dit jaar wordt door hem met veel verve bezongen
en kritiek wordt slechts geuit op het lafhartig gedrag van enkele zeeofficieren.100

Uit de eerste regels van de Staetwecker is in ieder geval op te maken dat Vondels ge-
dicht als een antwoord op Zoets verontruste klanken gezien kan worden:

Wat baeten magazijnen, zwanger
Van alverslindend nootgeweer?
Wat magh het baeten dat men langer
Met vlaggen van den leeu braveer’,
Zoo ’t leeuwenhart begint te flaeuwen,
En voor ’t geloey van stieren zwicht?
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95 Zie daarover Geyl 1949 II, p. 140, waar zelfs Zoets gemopper bij deze heffing wordt geciteerd.
96 Over de recessie in de agrarische sector: AGN VIII, p. 16 e.v.; Van Dillen 1970, p. 418-419.
97 DW, p. 81.
98 Brom 1934, p. 6-7.
99 Vermeld bij Schuytvlot 1987, p. 118, nr. 393.
100 En terecht volgens Van Aitzema 1657-1671 IX, p. 119.
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Wat baeten hem gebit, en klaeuwen
Indien hy slaept in zijnen plicht?101

Dit is als een vriendelijke tegemoetkoming te zien aan Zoets oproep het gebrek aan
moed te hekelen. Aan Zoets andere wensen blijkt Vondel geen aandacht geschonken
te hebben. Het is niet bekend of Zoet op een dergelijk onbevredigend antwoord heeft
gereageerd. Van de Morgen-wekker is alleen een niet gesigneerde uitgave bekend die
gezien moet worden als een na- of roofdruk.102 Het betreft een in Delft gedrukte
plano uit 1659, waar boven het impressum vermeld is ‘Naer een copye, welck voor
de setter in de druckerye lagh’.103 De drukker is een zekere Frans Jansen van wie al-
leen enkele pamfletten uit 1660 bekend zijn.104 De oorspronkelijke nog niet terugge-
vonden druk van de Morgen-wekker zal uiterlijk in 1658 op de markt gebracht zijn. 

7.9 Zoets ketterijen 

Dat Zoet zijn ballingschapperiode noodgedwongen ook in een godsdienstige luwte
heeft moeten doorbrengen is gezien de afwezigheid van zijn commentaar op ge-
loofszaken zeer waarschijnlijk. Nadat hij echter het normale burgerlijke leven heeft
kunnen hervatten, laat hij zijn gevoelens over theologische en kerkelijke zaken zo-
wel schriftelijk, zoals eerder geconstateerd werd, als mondeling de vrije loop. Ter-
wijl het eerste reeds bleek uit zijn publicatie van het Groote Visch-net, vinden wij
daarnaast in de gereformeerde kerkenraadprotocollen105 in niet mis te verstane be-
woordingen vermeld dat Zoet in bijeenkomsten zich godslasterlijk had geuit tegen
de ‘fondamenten der Christelijcke religie’.106 Hij was namelijk op 30 januari 1659
gesignaleerd op een bijeenkomst van socinianen op de Elandsgracht. Daar moet hij
zich duidelijk hebben geroerd, want hij heeft ‘soossiniaensse Chiliastische en Joot-
tse keterijen’ uitgebraakt tegen de leer van de voldoening van Christus. Tevens
werd er opgetekend dat op die plaats nog steeds dit soort bijeenkomsten gehouden
werden. Volgens Kühler werd de kerkenraad ‘zwaar beproefd’, want niet alleen op
deze gracht maar op diverse andere plaatsen in de stad vonden de Socinianen elkaar
in ‘kettersche’ bijeenkomsten.107 De predikanten Galenus en Moorman, beiden in
deze periode verdacht van sociniaanse sympathieën, waren volgens Meinsma op
verschillende van dat soort vergaderingen, zoals ook in de ‘Spinnecop’ op de
Elandsgracht , regelmatig aanwezig.108

7.9 Zoets ketterijen

101 Vondel WB VIII, p. 649-650.
102 Zie over het nadrukken: Schriks 2004, p. 75-76.
103 Schuytvlot 1987, p. 118, nr. 395. 
104 Knuttel 8379 e.a.
105 GAA Kerkenraadprotocollen 376, d.d. 30-01-1659.
106 Hoewel dat erop zou kunnen duiden dat hij nog steeds als gereformeerd lid werd beschouwd. Hij viel ken-
nelijk formeel nog onder de gereformeerde tucht. Zie Roodenburg 1990, Inleiding.
107 Kühler 1912, p. 186.
108 Meinsma 1896, p. 111.
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Hoewel de kerkenraadprotocollen verder vrijwel nooit melding maken van
Zoets chiliastische propaganda, zal zijn aanwezigheid op die vergaderingen zeker
geen uitzondering geweest zijn. Hij zal dan ook regelmatig in contact zijn gekomen
met de fine fleur van de heterodoxe elite uit de vrijstad Amsterdam, maar in het ons
overgeleverde werk van hem is daarover vrijwel niets te vinden. 

7.10 Het triomferende Leyden

Op vier november 1659 deed Willem Hendrik slechts tien dagen van zijn negenjarige
verjaardag verwijderd, zijn intrede in Leiden om daar zijn voorbereidende opleiding
te beginnen.109 Hoewel sommige leeftijdgenoten in dit Orangistisch bolwerk op die
leeftijd al tot de universiteit waren toegelaten, heeft de jonge Willem waarschijnlijk de
lessen ontvangen op het Prinsenhof door daartoe zorgvuldige geselecteerde leraren
onder het gouverneurschap van een zoon van Frederik Hendrik, Frederik van Nas-
sau, heer van Zuylestein. Van deze nieuwe fase in het leven van de jonge prins was Jan
Zoet kennelijk op de hoogte, maar hij lijkt onvolledig geïnformeerd over de details
van Willems te volgen opleiding. De titelpagina van het pamflet dat Zoet voor deze
gelegenheid vervaardigd had, vermeldt namelijk dat ‘zyne Doorluchtige Hoocheit’ in
Leiden zijn intrede doet voor de ‘Konst, en Zeede Oeffeninge inde Hooge-Schoole’. 

Zoet zal dit gedicht Het triomferende Leyden110 in Den Haag geschreven heb-
ben, want het ondertekende voorwoord aan de burgemeesters van Leiden was al-
daar gedateerd op 2 februari. Dat de bekende Haagse drukker en uitgever J. Ram-
mazeyn het 270 regels tellende gedicht inclusief de ‘Toezang’ op zijn pers heeft
gelegd is niet zo verwonderlijk gezien Zoets vroegere contacten met hem.111 Dit ge-
dicht is tevens in de DW te vinden, maar verkort, want enkele bladzijden van de
oorspronkelijke tekst zijn vervangen door een paar regels.112

In zijn voorwoord vertelt Zoet dat hij het besluit van de Leidse burgemeesters
heeft vernomen om Willem aan de universiteit in de ‘Konst en Zeede’ te laten on-
derrichten. Dit had Zoet ertoe gezet in navolging van Amsterdamse voorbeelden,
waarin verscheidene kopstukken uit het doorluchte Vorstenhuis op een loffelijke
manier welkom geheten, iets van gelijke stof te vervaardigen. Zoet presenteert hun
dan zijn Triomferende Leyden, maar verwacht binnenkort ‘iets van diepper inzicht’
te kunnen overhandigen. De ontvangst in Amsterdam waar Zoet op zinspeelt, had
in augustus 1659 plaatsgevonden.

De Amsterdamse burgemeester Huydecoper bevond zich waarschijnlijk in juli
van dit jaar in Den Haag om leden van het Oranjehuis uit te nodigen Amsterdam
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109 Japikse 1930 1, p. 68 e.v.
110 Het triomferende Leyden. Zie Bijlage 1B, nr. 59.
111 Hij drukte in 1656 Zoets Geboortefeest voor Willem Hendrik.
112 DW, 109-115. Zie voor ingrepen in Zoets werk in de DW hoofdstuk 10, p. 631-635.
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met een bezoek te vereren. Een reden daarvoor kan het huwelijk geweest zijn van
Henriëtta Catharina met Johann Georg II van Anhalt. Het vele jaren geleden
(1641) geënsceneerde huwelijk van deze dochter van Amalia met de Oost-Friese
graaf Enno had Zoet destijds zij het tevergeefs bezongen.113 Tegen het eind van
augustus 1659 werden diverse leden van het Oranjehuis in Amsterdam ontvangen.
Jan Vos had deze gelegenheid te baat genomen om opnieuw een spectaculaire op-
tocht te organiseren van praalwagens met tableaus, waarop allerlei allegorische the-
ma’s waren uitgebeeld.114 Vondel had zich met rijmwerk niet onbetuigd gelaten en
het vuurwerk bezongen, maar van Zoets dichterlijke betrokkenheid bij deze festi-
viteiten is daarentegen niets bekend.

7.10.1 De inhoud

In Het Triomferende Leyden laat Zoet opnieuw een ander aan het woord. Hoewel
hij haar niet omschrijft, blijkt later uit enkele passages dat hij waarschijnlijk de
Leidse stadsmaagd hiertoe heeft gebruikt. Zij roept haar Batavieren115 op in ’t ge-
weer te komen om lustig muziek te maken voor de ontvangst van de Prins en maakt
duidelijk dat in hem de gehele Oranjestam geëerd wordt. Jaarlijks getuigen wij vol-
gens haar van de doorstane ellende waarin Vader Van der Werff tot symbool van
dapperheid is geworden. Met heldenmoed werd de vrijheid bevochten en de
‘bloedhond’ moest uiteindelijk schandelijk vluchten voor de kleine, zwakke geus.
Ieder blikte vol ontzag naar Prins Willem (van Oranje), maar 

Dit kon Flip niet wel verkroppen;
Des hy ‘tschelmze zinckroer spant.
Zoude Bloedwel niet verstoppen,
Zo moest Hollands troost van kant.
Doch al eer hy quam te vallen,
Heeft hy Pallas eene Kerck
Op doen rechten in mijn Wallen,
Daer ’t Atheensche wonder werck.
En oud Roome voor moet swichten,
Niet versien met zotte praal:
Maar met puik van Hemel lichten,
Rijk in wijsheyd, Konst en Tael.116

Een dergelijke renaissancistische vergelijking, waarbij de klassieke praal het moet af
leggen tegen hemelse lichten, een christelijke connotatie, wordt vaker in Zoets
werk teruggevonden. 

Bij deze passage geeft hij een toelichting over wat voor verschrikkelijks Willem
in 1584 is overkomen. 

7.10 Het triomferende Leyden

113 Zie hoofdstuk 3, p. 184-185.
114 Snoep 1975, p. 83 e.v.
115 Stoere Nederlanders (WNT II, 1067).
116 Het triomferende Leyden, p. A4vo. 
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De stadsmaagd vervolgt haar betoog met een blik op wat de jeugdige Willem in
de nabije toekomst gaat leren. Minerva zal hem kennis van ‘nieuwe en oude tyden’
bijbrengen. Tot zijn bescherming zal hij het zwaard leren hanteren en geweld en
verraad ombrengen. Uit het ‘Godsrecht’ dient hij het goed van het kwaad te leren
onderscheiden en de menselijke driften zal hij als een prins bevechten. Op de stede-
maagd kan hij altijd rekenen:

Deeze deugden kan hy koopen,
Voor een weinig sweet, en vlyt,
Wijl myn borsten altyd loopen
Van die melck, daer ’t al door dijt.117

Deze dame roept vervolgens de mensen op zich aan de Witte Poort te verzamelen
waar men de karos met de prins enthousiast kan begroeten. Een persoon van vor-
stelijke afkomst onderscheidt zich van de anderen omdat hij altijd iets goddelijks
heeft, zo verklaart Zoet in margine Willems uitstraling. Dit ‘Spruytje van d’Oranje
boom’ is van harte welkom binnen de stadsmuren van Leiden en de stad is tot zijn
dienst bereid. Nadat de burgemeesters aan wie het gedicht is opgedragen, kort ge-
prezen zijn, nodigt de stedemaagd de Prins uit op het ‘Petersfeest’ in het raadhuis
waar hem een feestelijke maaltijd wacht. Zij somt vervolgens de voordelen voor de
stad op, die verkregen worden uit het bezoek en verblijf van Willem binnen haar
wallen. Zij verwacht dat Willem zeven jaar later met behulp van Pallas en Herakles
de troon zal bestijgen en verwelkomd zal worden door vrede en vriendschap. ‘Zuig
myn speenen ondertussen, in ’t gezicht van Suilestein’ stelt de maagd hem nu voor,
waarmee zij op een barokke wijze hem voorhoudt, dat nu de tijd van het verwerven
van deugd en wijsheid onder het toeziend oog van zijn gouverneur is aangebroken.
Men verwacht dat de prins zal leren, zoals het een vorst betaamt. Tot slot laat Jan
Zoet de stedemaagd zeggen dat zij de prins haar leven lang haar hart zal schenken.

Wel door Zoet ondertekend, maar niet in de DW opgenomen, is de eronder ge-
plaatste uit vijf octaven bestaande ‘Toe-zang’, die gezongen kon worden op de wijs
van ‘O Edele harten koen, &c.’ Ze behelst een oproep aan de staatsjuffers om voor
het moedige paard van Willem de hele stad door te dansen en zingen. Hij dient
geëerd want door hem leven wij in vrijheid en vrede. Kennelijk wordt in de jonge
Willem de door God verkoren stamvader Willem van Oranje geprezen. Hij is het
werk begonnen dat door zijn zoons is volbracht. De stedemaagd vindt dat dit door
het voltallige gezelschap aan de dis in haar stadhuis gezongen moet worden, ge-
volgd door gebeden tot God, opdat hij Willem moge beschermen ten voordele van
de staat.

Zoet heeft zijn Orangistische fantasieën ruim baan gegeven en met behulp van
verschillende gemeenplaatsen opnieuw de gouden standaardcarrière voor de jonge
Willem uitgezet. Gematigder echter, minder extatisch dan in zijn vroegere lofzan-
gen op de jongste telg van de Oranjes ziet hij ook nu in hem de grote vorst die het
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117 Het triomferende Leyden, p. B1ro. 
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volk alleen maar vrede en welvaart zal schenken. Opnieuw heeft hij met dit Triom-
ferende Leyden zijn eerder geponeerde ideeën over de toekomst van Willem op pa-
pier gezet die niet alleen aan zijn eigen verwachting appelleerden maar zeker ook
aan die van vele andere aanhangers van het Huis van Oranje.

7.11 ‘Fuunsche Beerejagt’

In november 1659 vond de beslissende slag plaats in de reeks Noordse oorlogen.118

De hevige gevechten op het eiland Funen en de heftige beschieting door de Neder-
landse vloot waarop De Ruyter het bevel voerde, leidden in korte tijd tot de over-
gave van de restanten van het Zweedse bezettingsleger aan de Nederlands-Deense
coalitie. Hoewel de algehele vreugde in de Republiek over deze zege die de Oost-
zeehandel van Karels wurggreep had verlost, niet onverdeeld groot bleek, wist zij
toch enkele dichters waaronder Vondel, Westerbaen en ook Zoet, tot victorieliede-
ren te bewegen.119 Van Vondels Triomf over Funen en Westerbaens Zeghezang op
de Verovering van Funen zijn plano’s bewaard,120 Zoets fel en vlot geschreven he-
keldicht ‘Fuunsche Beerejagt Of de Luis op de Kam’ is alleen uit enkele verzamel-
bundels en de DW bekend.121 In de charmante gelegenheidsbundel Amsterdamsche
Vreugdtriomfe (1660) figureert zijn satire temidden van andere victorieliederen op
de Slag in de Sont en de verovering van het eiland Funen.122

Het gedicht is opgebouwd uit twee duidelijk van elkaar te onderscheiden delen,
een zesregelig voorwerk en een 64 regels tellend vervolg met kortere regels dat een
overzicht bevat van Karels ‘heldendaden’ en De Ruyters interventie. Dit tweede
deel zou gemakkelijk gezongen kunnen worden, maar daarvoor ontbreekt een wijs-
aanduiding. Met het korte gedicht laat Zoet zijn ‘Beerenjagt’ als volgt beginnen:

Toen d’averechtze August’, den landplaag, en vrybuiter,
De Fuunsche Beerejagt, door Sulsbach, had verstaan,
Hy borst van spijt, en zei: Bespringt die Waater-RUITER

Mijn Vloot, en Kroonenburg, zoo is ’t met ons gedaan.
Dat’s woor, sprak Bremer Hans, du schalst’et zoo bevinden;
Want MICHEL moot, up ’t jungst; den beusten duvel binden.

Apoc. 12:7 en 20:2. Dan. 12:1123

7.11 ‘Fuunsche Beerejagt’

118 Zie uitvoerig Noordam 1940, p. 186-208.
119 Scheurleer 1912 II, p. 22-31.
120 Knuttel resp. 8168 en 8160. 
121 DW, p. 64-66.
122 Amsterdamsche Vreugdtriomfe Bestaande in alle Triomf Gedichten, ter eeren de Doorluchte Huizen van
Nassau, Oranje en Anhalt Benevens de Victorie, zoo voor als in Koopenhaven. Als ook De bevochten Victorie van
Funen door de E.Manhafte Zeeheld Michiel de Ruiter. Door de vermaerste Poëten, als Huygens, Westerbaen,
Vondel, Vos, J. Zoet, J.Z. Chandelier en andere. Amsterdam, M. de Groot. Boekverkoper, op de  Nieuwendijck
tusschen beide de Haarlemmer Sluyzen. 1660 (12° oblong), p. 172-174.
123 DW, p. 64.
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De paltsgraaf van Sultsbach, een familielid van de slechte August, Karel Gustaaf,
heeft hem te kennen gegeven dat de vijandelijke legers op berenjacht waren – jacht
op de Zweden. Door zijn weifelachtige houding had de paltsgraaf de belangen van
de Zweedse koning slecht behartigd. Hij had moeten voorkomen, dat de twee af-
zonderlijke vijandelijke legers zich tot één strijdmacht konden verenigen, die dan
gezamenlijk de Zweden van het Deense eiland Funen zouden kunnen verdrijven.
Het Zweedse leger werd volkomen verslagen, waardoor Karels angst groeide voor
aanvallen van Michiel de Ruyter op zijn vloot en het tolkasteel aan de Sont. Bremer
Hans, waarschijnlijk de legeraanvoerder Hans Schack, bevestigt die angst en laat in
goed Bremer dialect of Nederduits weten wat de toekomst Karel brengen zal.124

Het komt er op neer, dat Michiel de Ruyter de overwinning zal behalen als afspie-
geling van de aartsengel Michaël, die de duivel verslaat. Door naar deze profetische
bijbelplaatsen te verwijzen, plaatst Zoet de strijd in een apocalyptisch perspectief. 

Hij vervolgt zijn hekeldicht met de oorlogshandelingen van Karel Gustaaf. Deze
had – volgens Zoet met vreugde – door zijn oorlogen en plunderingen veel ellende
veroorzaakt in Polen en Pruisen. Uitzinnig van woede kon hij zijn als hij zich wilde
wreken. Hij zou Frederik uit Kopenhagen verdrijven en de ‘keel van Holland’, de
Sont, dichtknijpen omdat hij de schatten bestemd voor de Republiek zichzelf wilde
toe-eigenen. Door kettingen over de Sont te spannen en met de bescherming van
zijn vloot geleid door Wrangel lukte deze opzet een korte tijd. De Hollandse vloot
onder leiding van De Ruyter en de legers op Funen deden echter in hoog tempo
zijn kansen keren. Het aanvankelijk in Zweedse handen zijnde stadje Nyborg was
de bloedige getuige van de overduidelijke Hollandse dapperheid.125

Dan roept Zoet De Ruyter toe door te gaan met de ‘vrije zee te bevrijden’. Karel
Gustaaf is de moed ontnomen, hij ligt ziek in bed, zijn roem ebt weg, terwijl die van
De Ruyter stijgt. Tot slot voegt hij hem toe:

Koom, met uw ys’re duimen,
En knip de plaag van Amsterdam,
De maag’re Luis zit op de Kam.126

Met deze zegswijze geeft Zoet aan dat Karel Gustaaf geen enkele kans meer
heeft.127 Meer dan de overwinning toe te juichen, geeft Zoet een barokke beschrij-
ving van de ondergang van de onbetrouwbaarheid en het kwaad die door De Ruy-
ter op een overtuigende manier bewerkstelligd was. 
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124 Zoet was blijkbaar met het dialect van Bremen goed bekend, althans met het Nederduits. Zie Weymann
1909.
125 Noordam 1940, p. 201. 
126 DW, p. 66.
127 WNT VII, 1039.
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7.12 Het ‘Prinsselik Zinnebeeld’, nieuwjaarsdag

Zoets Oranjegezindheid blijkt niet te stuiten, want na zijn lofzang Het Triomfe-
rend Leyden van begin november 1659, dat aan de burgemeesters van die plaats
overhandigd is, bevindt hij zich op nieuwjaarsdag van 1660 wederom in deze stad.
Al vaker heeft Zoet naar de oude gewoonte het nieuwe jaar geopend met lofzangen
en ook ditmaal heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Zowel voor de jonge prins als
voor de burgemeesters heeft hij gedichten gereed, beide voorzien van een grote gra-
vure. 

7.12.1 ‘Op ’t overgeeven van het Prinsselik Zinnebeeld’

Of Zoet, om zijn achttienregelige vers voor de prins te reciteren, heeft kunnen
doordringen in diens tijdelijke residentie, het Prinsenhof, is niet bekend, maar wel
waarschijnlijk, daar hij een fraaie prent kon overhandigen. Het gedicht is alleen be-
kend uit de DW.128 De ruim negen jaar tellende prins is in Zoets ogen de ‘Door-
luchtste Hooft-zon’ die bij velen al bekendheid geniet en Zoet verwacht 

dat gy moogt rijzen,
In volle gloôr en glans, tot d’alderhoogste stand,
En eer, en dapperhaid, en deugd, die elk moet prijzen.129

Zoet voelt zich verplicht hem op allerlei wijzen te dienen en heeft daarom niet al-
leen dit vers vervaardigd, maar tevens een Zinnebeeld dat naar zijn woorden niet in
fijn goud is gesneden, maar op papier gedrukt. Wellicht bedoelt Zoet er de hieron-
der te bespreken gravure mee waarop een groot paard centraal staat afgebeeld. De
verwachting wordt uitgesproken dat het jonge prinsje zich blijvend in Gods be-
scherming mag verheugen en meer kan schitteren dan zijn voorgangers. In dat geval
zal het paard van staat weer worden gewijd aan Oranje en de grafelijke degen per-
soonlijk aan de jonge Willem overhandigd. Dat de prins Zoet literair maar matig
heeft weten te inspireren blijkt uit het feit dat hij in dit vers grotendeels heeft terug-
gegrepen op clichématige lofprijzingen. 

7.12.2 Voor de burgemeesters van Leiden

Meer inspiratie vermocht de magistraat van Leiden Zoet te geven, een negen cou-
pletten tellende lofzang is onder de onderhavige gravure afgedrukt. Hetzelfde ge-
dicht bevindt zich in de DW,130 maar de titel ervan bestaat alleen uit het tweede deel
van de oorspronkelijk titel die te vinden is op de ons overgeleverde rijmprent.131

7.12 Het ‘Prinsselik Zinnebeeld’

128 DW, p. 123-124.
129 DW, p. 123.
130 DW, p. 121-123.
131 Muller 2145, 2146. Zie Bijlage 1B, nr. 60.
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Hierop staan ook de namen van de leden van de magistraat voor wie het gedicht be-
stemd is. In de DW is die opsomming misschien ook vanwege de geringe relevantie
niet aanwezig. Daaronder is vermeld dat dit ‘Prinsselijk Zinnebeeld’ aan de burge-
meesters van de stad Leiden wordt opgedragen met net zoveel genegenheid, als
waarmee zij Willem binnen de stadspoorten hebben ontvangen.132

In het eerste deel van het gedicht worden de oorlogstijden beschreven, in het
tweede is aan de binnen de Leidse muren vertoevende prins Willem een centrale
plaats toebedeeld. Deze stad, de vierde van de Republiek, waarvan de magistraat
weet te regeren als een Pallas en een Hercules, lijdt zwaar onder de stalen roede van
Ondankbaarheid. De Vrede wordt ook bedreigd door Geweld, Eigenbaat en ande-
re kwade allegorische figuren.

De Dood ontziet geen Vorst, tot Leegerhooft gewijt.
Dus raakt het strijdbaar Ros zijn Alexander kwijt.
Wanneer de Harder sneeft, de Kudde moet verbaazen.

Dit zag men mennig maal; en lest nog, toen, van Godt, 
d’Oranjeboom, tot aan den wortel, wierd geknot;
En, uit den dooden stronk, dit Spruitjen op quam schieten,
Dat, neegen jaaren in MARIAS schoot gequeekt,
Nu, binnen uwe wal, geen gonst nog konst ontbreekt.
De Vorsten tieren best, die Pallas borst genieten.133

Zoet schetst met deze droeve periode de grote moeilijkheden die een Oranjestad als
Leiden door moet maken in anti-orangistische tijden. Maar er gloort volgens hem
enige hoop, want een jonge Oranje is aan het opgroeien. Vervolgens wijst hij op het
paard van staat dat in betere tijden weer door de Oranjes beklommen kan worden;
het wordt reeds door de Tijd bij de teugels gevat. Amsterdam en Leiden moeten
vervolgens als de nieuwe Hercules en Pallas de jonge prins in het zadel helpen. Hij
kan pas uit Leiden vertrekken, als hij volleerd is in deugd en intellect, want ‘een
scharmzwaard voegt een vorst wanneer hy ’t weet te wetten’. 

Zoet haalt een eerder gebruikt beeld aan, wanneer hij namelijk vindt dat men bij
het zien van de jonge prins al weet dat deze Willem tot heil van het volk geschapen
is.134 Daarom is Leiden een gezegende stad en Zoet spreekt de verwachting uit dat
zij zal groeien en haar welvaart vermeerderen. Dan zal ook het vaderland bloeien en
de Oranjeloot in voorspoed en liefde groeien. 

Ook dit gedicht bevat, zij het in mindere mate dan het voorafgaande, verschillen-
de standaardformuleringen; toch zijn er enkele interessante aspecten aan te wijzen.
In vroeger werk wendde Zoet het gebruik van allegorische figuren om algemene deug-
den en ondeugden uit te beelden, slechts in geringe mate aan. In dit gedicht is echter
een opvallende toename ervan te constateren. In het volgend werk waarin hij poli-
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tieke situaties aan de kaak stelt, zullen vergelijkbare gepersonifieerde deugden en on-
deugden als welvaart, vrede, nijd en geweld zelfs overweldigend aanwezig zijn. 

Een ander aspect is te vinden in de didactische functie die Zoet klaarblijkelijk het
gedicht heeft meegegeven. Hij heeft dit effect bereikt door elk couplet te laten ein-
digen met een sententie, een slotregel die het voorafgaande samenvat en er een al-
gemene waarde aan toekent, eventueel voorzien van een morele component. Een
dergelijk didactisch hulpmiddel werd reeds in ruime mate toegepast door Griekse
en Latijnse schrijvers en nagevolgd in Nederland.135 Reeds zijn eerste biograaf
Zuidema viel ‘de volzin als slotregel’ op – weliswaar bij later te behandelen werk
van Zoet – maar hij zag er geen spreuk in.136 Wel vermeldde hij dat Zoet hier een
eigenaardigheid van zijn vijand Vos heeft nagevolgd. Diens lange gedicht Ontzet
van Koppenhaven uit 1659 wordt besloten met een kleine serie gedichten, ge-
schreven bij schilderijen van figuren uit de Deense adel.137 De slotregels ervan zijn
sententies. Ook in de Beschrijving der Vertooningen opde Staacywagens uit 1660
als uitleg bij de gewraakte optocht tijdens het bezoek van Mary Stuart aan Am-
sterdam eindigen de gedichten met een sententie.138 De auteur van het later te be-
spreken pamflet De Mot in het Vossevel139 heeft Vos’ sententies opgemerkt, want
hij zegt dat de verzen met een ‘puntreden’ worden besloten.

Dat Zoet in het algemeen geporteerd was van korte, kernachtige uitspraken was
reeds in vroeger werk gebleken.140 Uit het hier boven aangehaalde citaat is de slot-
zin ‘Wanneer de Harder sneeft, de Kudde moet verbaazen’, bang zijn, er een duide-
lijk voorbeeld van. 

7.12.3 De gravure

In het gedicht voor de Leidse magistraat worden slechts enkele in het centrum van
de prent aanwezige figuren genoemd. Omdat deze prent het door Zoet bedoelde
‘Zinnebeeld’ moet zijn, mag een bespreking niet ontbreken. Op de gravure neemt
het paard van staat een centrale plaats in. De jonge prins is ervoor geplaatst, geflan-
keerd door Pallas en Hercules. De laatste zadelt het ros, terwijl de Tijd alvast de
teugels opneemt. Onder hun voeten liggen Geweld, Haat en Nijd. Midden boven
zendt Jehova zijn stralen uit. Uit de wolken verschijnen daarnaast twee handen. De
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135 Van Gorp 1984, p. 126.
136 Zuidema 1905, p. 183.
137 Jan Vos, Ontzet van Koppenhaven, Onder ’t beleit van den Ed.Gestr.Heer Jakob van Wassenaer. Amster-
dam, Jacob Lescaille, op den Middeldam, 1659.
138 Jan Vos, Beschrijving der Vertooningen opde Staacywagens die voor Mevrouw Hare Koninglyke Hoogheit
De Princes van Oranje, &c. Een Haar Zoon Zyn Hoogheit De Prins van Oranje en Nassou, &c. door order van de
Wel.-Eed.Eed.Groot-Achtbare Heeren Burgemee teren der Stadt Amsterdam, op de Markt vertoont  zijn, en door
de stad reden, toen Hare Doorluchtigste Hoogheden het Raathuis metHare tegenwoordigheit  vereerden. t’ Am-
sterdam, By Jacob Lescaille, op de Middeldam, in ’t jaar 1660.
139 Knuttel 8389. Zie hierna, p. 438-441.
140 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2, p. 48 en 105.
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rechter omklemt de ‘staale’ roede boven een schip op de woelige baren; de linker
wijst met een staf op een karos met paarden die de poort van het Binnenhof in Den
Haag nadert. Onder de prent bevindt zich de spreuk: ‘Deo imperante quiduis sistit
gradum’.141 Daarachter is het jaartal vermeld. Aanvankelijk stond er 1659, maar er
is 1660 van gemaakt. Misschien is deze gravure daarom ook bestemd om als nieuw-
jaarsgeschenk aangeboden te worden.

De niet al te ingewikkelde symboliek sluit aan bij het gedicht voor de Leidse ma-
gistraat en vertoont duidelijk de visie van graveur en dichter op de toekomst van
prins Willem. Hoewel op de rijmprent het impressum ontbreekt, wordt dit op de
gravure wel vermeld: ‘A.van de Venne delineavit en I. Zoet Amsterd. Invent. et ex-
cud’. De toen zeventigjarige Haagse graveur en schilder zal naar een schets van
Zoet, zijn oude kennis en politiek gelijkgestemde, nog eenmaal de liefde die zij bei-
den voor het Oranjehuis koesteren, in een fraaie prent hebben willen demonstre-
ren.142 Daarop is onder meer duidelijk hun verwachting verbeeld dat de prins op
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141 Op Gods bevel staat men stil.
142 Bij een prent van Salomon Savry had Zoet vroeger het huwelijk van Willem en Mary Stuart bezongen. Zie
hoofdstuk 3, p. 152.
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den duur met hulp van God de teugels van de staat in handen zal nemen, de richting
op de prent die de vorstelijke stoet opgaat is die naar de poort van het Binnenhof!143

Van deze gravure zijn slechts enkele exemplaren bewaard, een paar als rijmprent
en één zonder gedicht. Het is aannemelijk dat de rijmprenten bedoeld waren voor
de leden van de Leidse magistraat en de losse prent behalve voor de verkoop aan be-
langstellenden voornamelijk als nieuwjaarsgeschenk gezien moet worden voor de
jeugdige Willem en enkele andere vorstelijke personen.144

7.13 De Vrede van de Pyreneeën 

Niet alleen de oorlogen in Noord-Europa, waar Nederland een niet onbelangrijke
rol speelde, konden op Zoets belangstelling rekenen, ook de strijd tussen Spanje en
Frankrijk is hem niet ontgaan. Hoewel Nederland daar niet daadwerkelijk bij be-
trokken was, moest vrede aan de zuidgrenzen een geruststellende gedachte geweest
zijn. Verschillende malen had Zoet reeds gewezen op het gevaar dat Frankrijk een
te machtig buurland zou worden. De oorlog die het in Vlaanderen tegen het ver-
zwakte Spanje voerde waarbij Frankrijk zelfs steun uit Engeland ontving, leek in
het Franse voordeel uit te pakken. Een barre winter belette Frankrijk echter het in-
nemen van de hoofdstad Brussel. De vrede die toch nog in november van datzelfde
jaar 1659 gesloten werd, maakte een eind aan de vooral voor het volk op het platte-
land zo gruwelijke strijd. Deze Vrede van de Pyreneeën heeft in de Republiek min-
der pennen in beweging gezet dan men bij zo’n belangwekkende gebeurtenis zou
verwachten. Het geringe aantal pamfletten dat overigens pas in 1660 verscheen en
voornamelijk het ruim na de vrede gesloten huwelijk tussen Lodewijk XIV en Ma-
ria Theresia betrof, is ook kenmerkend voor die geringe aandacht.145 In Zuid-Ne-
derland had men meer reden om over de vrede te juichen. 

Het vredesverdrag heeft in ieder geval de Brugse jurist en rederijker Jan Lam-
brechts geïnspireerd tot een toneelspel en vier losse gedichten die samen in chrono-
logische volgorde de ellende van de oorlog, vredesvisioenen, de vrede zelf, de ont-
luikende liefde en de toekomstige bruiloft tussen de jonge vorst van Frankrijk en de
Spaanse infante in beeld brachten.146 Deze werken die tezamen de titel de Vlaem-
sche Vrede-Vreucht hadden meegekregen, zagen tegen het eind van 1659 het licht
bij de Haagse uitgever Adriaen Vlack.147 Deze waarschuwde zijn lezers tegen het
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143 Van Vaeck 1994 I, p.24, veronderstelt dat de prent zou zijn gesneden ter gelegenheid van de intocht van
Willem in Leiden. Van de Venne heeft ook een lofzang op de intrede van prins Willem in Leiden geschreven, maar
deze gravure sluit niet aan op de inhoud van dat gedicht: Leyden-Lof over de aenghename Inkomste den 4. No-
vember 1659. 
144 Van een dergelijke prent zonder gedicht is voorlopig slechts één exemplaar bekend. Het werd geveild op 30
november 1999 bij Bubb Kuyper in Haarlem, lotnr. 571.
145 Knuttel 8250-8261.
146 Frederiks en Van den Branden 1899, p. 449.
147 J. Lambrecht, Vlaemsche Vrede-Vreucht. Naer een pijnelijcke droefheyt door den grouwelijcken Oorlogh,
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grote aantal fouten in de tekst. Het drukwerk was namelijk zonder de aanwezig-
heid van de auteur in een grote haast tot stand gekomen. Hij wilde Lambrechts
werk tegelijk met de publicatie van de ‘Peys’ gereed hebben. De kopij van het vre-
desverdrag zelf kwam echter pas in 1660 binnen. 

7.13.1 Hel en Heemel

De Vrede van de Pyreneeën heeft in Noord-Nederland in ieder geval Jan Zoet we-
ten te inspireren. Bij het vormgeven van zijn denkbeelden hoe deze oorlog en vrede
te bezingen, is hij zeer waarschijnlijk beïnvloed is door Lambrechts Vlaemsche Vre-
de-Vreught. Niet alleen de structuur vertoont, zij het globaal, overeenkomst met
Zoets zinnespel, maar ook verschillende elementen zoals ‘Vertoningen’, mytholo-
gische figuren en personificaties zijn terug te vinden in zijn nieuwe toneelstuk Hel
en Heemel of Poëtische Vertooningen begrypende ’t Begin, Midden en Eynde der
Spaansze, en Fransze Oorloogen.148 Dit zinnespel heeft echter nooit zo’n fraaie uit-
gave beleefd als Lambrechts werk: het is tijdens zijn leven waarschijnlijk niet eens in
druk verschenen. Pas in de DW duikt het op met aparte titelpagina en katernnum-
mering, meestal gebonden op een prominente plaats, voor in de dichtbundel. Het
spel wordt door Karel Verloove ingeleid met een ‘klink-digt’ dat echter niet meer is
dan een samenvatting van de inhoud. Mogelijk heeft Verloove, die een goede vriend
van Zoet moet zijn geweest,149 in 1675 gepoogd dit ingewikkelde stuk over een vre-
de die toen al zestien jaar oud was, voor eigentijdse lezers te verduidelijken. 

Met dit zinnespel heeft Zoet verschillende momenten uitgebeeld van de Frans-
Spaanse oorlog, de vrede en het huwelijk uit de periode van ongeveer 1643 tot en
met 1659. Tussen die Vertoningen heeft hij deze geschiedenissen verteld uit het
perspectief van allerlei voornamelijk mythologische, allegorische figuren en andere
personificaties. Vooral onder de laatste twee categorieën figureren de kwaadwilli-
gen die de grote ellende in Vlaanderen en Brabant hebben veroorzaakt. De inhoud
van het uit vijf ‘Delen’, bedrijven, bestaande spel is als volgt.

Pluto opent met een breedvoerige, barokke uiteenzetting het eerste ‘Deel’. Hij
wil de schone ‘Doghter’ Staatzucht een voorname plaats in de Hel laten bekleden,
omdat hij haar daar nodig heeft. Het is volgens hem al te lang vrede op aarde ge-
weest, waardoor het hoge aanzien dat de hel genoot, afbrokkelt. Door haar schoon-
heid kan Staatzucht zelfs koningen verleiden, maar eerst moet zij Spanje en Frank-
rijk van elkaar scheuren. De lessen van Machiavelli dienen haar weliswaar als
leidraad, maar daarnaast moet zij zich van de hulp van haar broers, ‘Geweld,
Moord en Oorlog’ verzekeren. Die huizen in een spelonk in het sombere Noorden.

7 1657-1660: van de ‘Weereldlikke Geschiedeniszen’ tot het overlijden van Jacob Cats

nu verandert in een aengenaeme Peys, verthoont door Vlaemsche maeght, Mey-droom, Goddelycke Vrede-lof,
Vorstelycke Minne-lusten ende Conincklycke Bruyloft-Dicht. ‘s-Gravenhage, Adriaen Vlack, 1659.
148 Hel en Heemel. Zie Bijlage 1B, nr. 80a en b.
149 Zie over hem hoofdstuk 8, p. 464 e.v., en Zoets gedichten voor hem in de DW, p. 63, 216, 230, 256, alsmede
Verlooves grafschrift op Zoet. 
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Met het gezelschap van de wezens ‘Haat, Eigenbaat en Godloosheid’ bereikt zij de
woning van die broers. Nadat zij driemaal met een roede op de aarde geslagen heeft,
opent zich de spelonk die tevens fungeert als de eerste ‘Vertoning’, een tableau vi-
vant . Daarin is Geweld te zien, die gezeten is in een stoel bestaande uit een geraam-
te met erboven een hemel van mensenhuid. Moord schenkt er in plaats van wijn
bloed in schedels. Op het toneel bespreken de broers de komende oorlogen en de
voorbereidingen erop door Staatzucht. Het Tweede Deel begint met een vertoning
waarin Spanje en Frankrijk op hun troon zitten te slapen beiden met een olijftak in
de hand. Zorgeloosheid en Korte Gelukzaligheid staan erbij, maar op de achter-
grond is Kwaad Gerucht duidelijk zichtbaar. Staatzucht merkt tegen haar gevolg
op dat de tijd van oorlog nabij is. De volgende vertoning laat vertrapte olijftakken,
een gebroken aardbol en een wapens smedende Vulcanus zien. De kansen op een
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eventuele vrede wordt nog door enkele wapendragers besproken, maar men hoort
reeds tromgeroffel. Dan verschijnen de reien, Vlaamse en Franse vrouwen van het
platteland ‘met enige berooide kinderkens’. In dialoogvorm beklagen zij de huidige
tijd die slechts gevuld is met wreedheid en rampen. 

Een blik op de kermende, overweldigde en geketende Nederlanden vormt het
begin van het ‘Derde Deel’. Geweld geeft een overzicht van de oorlogen in de Zui-
delijke Nederlanden en roemt de wreedheden waarover Brabant zich daarentegen
diep beklaagt. Hij voorspelt samen met Tyrannie het verdere verloop van de oorlog
die voor beide partijen veel moordpartijen en ook grote droefenis zal betekenen.
Als Brabant om vrede smeekt, weet Geweld daarop het volgende te antwoorden:

Pikolomini,150 daar d’Infant op schijnt te hoopen,
Trekt nu al over Rijn, beneeven Andernach,
Naar Namen; en zoo voort, met wonderlik ontzach,
Tot over Maas, regt toe naar Bruszel, met zijn troepen
Van halve Duivels, die niet dan om moorden roepen,
En Klooster, nog Kapel ontzien, door razerny.
Ik hoor alreê ’t gekarm te Postel, in d’Abdy,
Daar zy den Abt, en al d’onnoozle vlugtelingen,
Als wreede wolven, in de schaapestal, bespringen,
En zuipen ’t lauwe bloed, by koppen vol, in ’t lijf.
De wreedhaid is, zoo ’t schijnt, Krabaten151 tijdverdrijf.152

Dan verschijnt met groot gedonder de grijze moeder Aarde op het toneel. Volgens
Moord heeft zij de sleutel van de schatkist verloren, waarmee de Lente ontsloten
kan worden. Zij klaagt over de huidige ellende op aarde. Ondanks de oorlogszuch-
tige opmerkingen van Geweld weet zij toch haar kleindochters Vlaanderen en Bra-
bant enigszins op te beuren. Zij vertelt hun namelijk dat de oorlog ook op Frankrijk
drukt, Hulst heeft zich al overgegeven, Munster is nabij en het liefdespaar dat de
vrede zal bewerkstelligen, is reeds geboren. In de volgende vertoning worden die
borelingen getoond, de ‘Dolfijn’ van Frankrijk en de Infante van Spanje. Zij bevin-
den zich temidden van verschillende figuren die duidelijk vreugde uitstralen. Dit ta-
bleau wordt verklaard door ‘Furore Poetica’ (Poëtische Drift), ‘Ragione’ (Reden)
en de Faam.153 Zij bejubelen de geboorte en voorspellen de vrede. In de volgende
Vertoning daarentegen is het lichaam van de overleden Lodewijk de Dertiende te
zien,154 omringd door vele figuren die hun rouw betonen. Terwijl Zwaarmoedig-
heid de dood van de jonge koning nog betreurt, ziet Welsprekendheid het zonniger,
want uit de as van deze Fenix verrijst ongetwijfeld een nieuw jong. Tot die tijd zal
de koningin-moeder de blanke degen voeren.
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150 Italiaanse veldheer in Spaanse dienst.
151 Kuiper 1924-1925 II, p. 277. Kroaten waren gevreesd om hun woestheid en wreedheid.
152 Hel en Heemel, p. 22.
153 Zoet heeft gebruik gemaakt van de Iconologia van Ripa 1644, resp. p. 420 en 435. De Italiaanse termen zijn
gehandhaafd. 
154 In de tekst staat abusievelijk ‘de veertiende’.
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In de volgende scène zijn Twist en Loosheid op weg naar Parijs. Onderweg over-
leggen zij de mogelijkheden om het paradijs daar in een hel te veranderen en welke
personen tegen elkaar opgezet moeten worden. 

De eerste scène van het ‘Vierde Deel’ bestaat uit vijf achtereenvolgende van uitleg
voorziene Vertoningen. Zij vatten de gehele kroningsceremonie van Lodewijk XIV
in Reims samen (1654). Ondertussen geeft Zoet in een voetnoot aan welke attribu-
ten er nu in het eerder gebruikte kapelletje moeten worden geplaatst. Na alle expli-
caties komt in de volgende scène de andere werkelijkheid aan bod. In een vertoning
ziet men hoe het volk van Brabant en Vlaanderen wordt mishandeld. Mannen wor-
den aan de benen en vrouwen aan de borsten opgehangen, kinderen uit de buik ge-
scheurd, nonnen op lijken verkracht en verhongerde mensen met ‘dode krengen
gespijzt’. Geweld is verrukt bij het zien van deze ellende en hitst Tyrannie op er
voor te zorgen dat deze toestanden overal te zien zullen zijn. De erbarmelijke
smeekbeden van Vlaanderen en van een non die door Onkuisheid verkracht lijkt te
worden, maken daarbij geen enkele indruk. 

Don Juan van Oostenrijk, Condé en Spaanse bevelhebbers overleggen bij het
zien ervan hoe deze ellende verdreven en voorkomen kan worden. Ondertussen
vervolgt Frankrijk de ingeslagen weg en gaat zelfs een verbond aan met Engeland
om de Vlaamse steden onderling te verdelen. Het moordziek Engeland is dan ook
bereid tot het voeren van oorlog in Vlaanderen. Don Juan mist de nodige financiële
middelen om de Franse macht in te dammen, de Staten van Brabant kunnen zijn
noden ook niet lenigen en daarover ontstaat dan enige ruzie. Staatzucht en Eigen-
baat zien daardoor hun kans weer schoon.

De zesde scène bereidt de ommekeer voor. Zoet geeft daartoe enige aanwijzin-
gen: het eerst in het donker gehulde toneel moet licht worden, daartoe ‘dient men
ergens een Zon te maaken’. Brabant en Vlaanderen lopen dan vergezeld van Be-
rouw, Gebed en andere deemoedige personen naar de Kapel der Vrede, waar ge-
offerd zal worden. Zij klagen over de doorstane ellende en wijten die voornamelijk
aan hun zondige leven. Nu er berouw getoond wordt, daagt er een zonnige, zelfs
paradijselijke wereld. Men wijst elkaar op de vreugde ervan. Een beek stroomt er
met zuivere melk, uit de tepels van een witalbasten vrouw vloeit wijn en alle dieren
leven met elkaar in vrede. Tyrannie en Moord wagen het ook op te komen, maar de
deuren van de kapel sluiten zich:

Moord. De Zon is weg, de lugt, met dikke duisternis,
Rondom bezet. Wel hoe, men ziet hier niet waar men is.

Tiran. Ik zoek vast by de tast, om hier van daan te komen.
Moord. Ik volg al kruipende u. het gaan is my benoomen.

Hoor welk een donderslag. Zie hoe ’t daar ginder vlamt.
Tiran. Het is met ons gedaan. de Gooden zijn vergramt.155
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Het ‘Vijfde Deel’ begint met het openen van de hemel. Omringd door Bestand,
Eendracht en vergelijkbare figuren zit Vrede op haar troon. Zij ziet de toestand op
aarde en vindt dat Moord, Tyrannie en andere kwade personages geen kans meer
mogen krijgen en gewroken moeten worden. De oude toestand dient hersteld en
daartoe zendt zij boden uit. Juno zal gevraagd worden het wapentuig te vernietigen
en het huwelijk tussen Lodewijk en Theresia voor te bereiden.

In een volgende Vertoning vinden we Juno naast Jupiter op de troon. Behalve de
huwelijksvoorbereidingen wordt ook besloten Mars en diens gevolg te beteugelen.
Cupido en Venus worden naar Parijs en Madrid gezonden om Lodewijk in vuur en
vlam te zetten en de Infante te verhitten. Mercurius zal hen begeleiden. Vervolgens
hoort men Vlaanderen een droom vertellen. Haar was een maagd verschenen met
een palmtak in de hand en waar zij liep, werd de aarde bezaaid met bloemen, werd
de ruige wolf tam en belaagden de roofvogels de tortels niet. Een dergelijke droom
geeft nieuwe krachten. Verschillende stroom- en veldgoden duiken op vanonder
het toneel en voeren een dans op. Venus en Cupido betreden vervolgens het toneel,
Vrede verschijnt met de geboeide Oorlog, gevolgd door Eendracht die Geweld
ontwapend heeft. Vlaanderen Brabant spreken over de duurzaamheid der vrede, de
overwonnen Staatzucht en Bedrog. Het treurig floers van Vlaanderen en Brabant
wordt vervangen door staatsietabbaarden met sieraden. De droom is uitgekomen
en het aanstaand huwelijk zal laten zien dat waar liefde heerst de druk in vreugde
zal verkeren. Vrede constateert dan tot slot dat de zoete trouwkus de stinkende
oorlogswond heelt. Door de geopende gordijnen kunnen de toeschouwers nu de
huwelijksbevestiging van Lodewijk en Theresia zien, waarmee het stuk eindigt. 

7.13.2 Enkele aspecten van het spel

Of de beschrijving van dit spel zoals de titelpagina die te lezen geeft, in Zoets eigen
woorden of na diens dood door Ten Hoorn of Verloove is opgesteld, valt niet na te
gaan. De lezer kon er in ieder geval duidelijk uit op maken dat hem vooral vertonin-
gen te wachten stonden. Deze bleken dan voorzien te zijn van een poëtische omlijs-
ting in de vorm van dialogen. Het gehele spel bestaat uit vijf bedrijven die Zoet con-
sequent ‘Delen’ is blijven noemen,156 net zoals hij scènes steeds ‘Uitkoomst’ noemt.
De vertoningen zullen globaal de locaties gemarkeerd hebben waar de verschillen-
de ‘Delen’ gesitueerd moesten worden. Dat Zoet daarmee bewust een bepaalde
volgorde heeft willen realiseren blijkt uit de totale structuur waarin de hel het ellen-
dig begin, de slagveldscènes het midden en de hemel het paradijselijk einde van de
periode van 1643 tot en met 1659 aangeven. Zoets grote aandacht voor die ‘tableaux
vivants’ illustreert het belang dat hij hecht aan visualisering van indrukwekkende
historische gebeurtenissen. Gezien de inhoud, attributen en spelers werden alle
vertoningen druk bezet en speelden de theatrale aspecten waarmee de toeschou-
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156 Zoals eerder in de Kornelia Bentivoglia uit 1649. Zie p. 255.
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wers moesten worden geïmponeerd, een grote rol. Veelal is er sprake van een ba-
rokke overdaad. Dat geldt zeker voor de ‘tableaux vivants’ waarin de ellende extra
gruwelijk wordt weergegeven. Daarmee wordt het belang van een goede vorst be-
nadrukt en meer reliëf gegeven aan de verbeelding van de lieflijkheid die de vrede
uitstraalt.

Gruwelscènes waren indertijd bekende ingrediënten in de dramatiek. De kloos-
termoorden in de Gijsbrecht van Aemstel en de gruwelscènes in de Aran en Titus
zijn er duidelijke voorbeelden van.157 Bij enkele vertoningen geeft Zoet in een voet-
noot aan hoe hij zich de inrichting ervan gedacht had. De verbeelding van de hel
moet hem in ieder geval geen moeite gekost hebben, want een vergelijkbare be-
schrijving ervan had hij bijvoorbeeld gegeven in zijn satire op de vermoorde Dores-
laer in de Reis naar de Hel.158 De laatste Vertoning was zeer imposant van opzet,
want een groot aantal spelers moest het Franse koningshuwelijk op de volgende
wijze vorm geven:

Met het openen der Gordijnen, ziet men in een tempelkoor, rondom behangen met bran-
dende lamppen. Op de voorgrond word vertoond de Huuweliks bevestiging van Louys de
Viertiende, Koningk van Vrankrijk, en Maria Tereza, Infante van Spanjen, staande, met
hunne regterhanden in elkanderen geslooten. tusschen hun baiden staat den Bisschop, leg-
gende zijne hand op hunne handen. Weederzijds staat de voornaamste Spaansze, en Frans-
ze Hofadel, alle met ongedekten hoofde. In ’t verschiet ziet men Hymen, beneffens Apol-
lo, speelende op zijn gouden Harp. rondom hun zitten de neegen Zanggodinnen, een ieder
beezig zijnde met ’er speel-tuig. En dus neemt, na het endigen van een heerlik muzijk, dit
Spel een EINDE.159

Genologisch gezien bezit dit spel een aantal kenmerken van het vroegere zinnespel
van de rederijkers, waardoor Worp Hel en Heemel in het desbetreffende hoofdstuk
kon plaatsen.160 Het oudere type zinnespel onderging echter in het begin van de ze-
ventiende eeuw verschillende wijzigingen, waarmee het nog ruim een eeuw als gele-
genheidsstuk stand kon houden. In de oude zinnespelen bleek een grote behoefte te
zijn aan veel spelers, Mak noemt een aantal van 26 voor een groot spel.161 Zoet heeft
er echter veel meer nodig, namelijk 37 sprekende ‘Bedrijvers’ en maar liefst 70
‘Zwijgende Meedehelpers’. Een groot aantal van hen doet dienst als allegorische fi-
guren. Vergeleken met de zestiende-eeuwse voorgangers is hun functie veranderd,
aangepast aan de eisen van het ‘moderne’ zinnespel. Daarin hekelen zij niet zozeer
een grote diversiteit aan menselijke ondeugden, maar stellen zij in hun specifieke rol
maatschappelijke wantoestanden aan de kaak en bezingen vaderlandse triomfen.162
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157 Albach 1987, p. 328.
158 Zie hoofdstuk 5, p. 273. Daar werd ook met betrekking tot de gravure gewezen op Zoets schatplichtigheid
aan Cats’ Self-Stryt.
159 Hel en Heemel, p. 62.
160 Worp 1903 I, p. 417.
161 Mak 1944, p. 64.
162 Cf. Worp 1903 I, p. 416-418.
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Zoets Hel en Heemel is daarom amper meer een allegorie te noemen, slechts het
eerste en laatste bedrijf zijn als zodanig te beschouwen. 

Dat hij met een dergelijk zinnespel vol Vertoningen aansluit bij een gewild genre,
blijkt onder meer uit de belangstelling die de Amsterdamse magistraat aan de dag
legde voor de opvoering van Bontius’ Beleg en ontset der stadt Leyden waarin di-
verse ‘tableaux vivants’ waren ingelast.163

Zoets Hel en Heemel is vroegere onderzoekers niet ontgaan. Zuidema wijdt er
enkele bladzijden aan, maar blijft echter steken in een opsomming van allegorische
figuren, het citeren van enkele gruwelijke vertoningen en een discutabele vergelij-
king met Vondels Rhijnstroom.164 Zijn waardering voor dit spel is, evenals voor de
gehele Jan Zoet, vrij gering, zoals reeds eerder geconstateerd was. Van Es is ditmaal
ook minder gecharmeerd; hij mist de dramatische spanning ‘ondanks de poging van
de auteur tot het construeren van een intrige. De gebeurtenissen lagen trouwens te
ver uiteen om tot een dramatische eenheid verwerkt te worden’.165 Hij gaat daarbij
echter voorbij aan Zoets intenties zoals die aangegeven zijn op de titelpagina. Zoet
heeft niet beoogd een drama te vervaardigen, hij heeft met een serie indrukwekken-
de taferelen willen aangeven op welke manieren de gruwelijke oorlog overwonnen
wordt door de vrede, vooral bijgestaan door de liefde. 

7.13.3 De Balletten voor de ‘Getemde Mars’

Over een opvoering van Hel en Heemel onder deze titel is in het geheel niets be-
kend. Toch hebben Zoets literaire pogingen om de Vrede van de Pyreneeën te vie-
ren weerklank gevonden bij Jan Baptist van Fornenberg. Deze voormalige Amster-
damse toneelspeler en latere leider van een toneelgezelschap was in mei 1658 in Den
Haag neergestreken. Dat Zoet in de periode van november 1659 tot en met het voor-
jaar van 1660 ook in die stad zijn domicilie gevonden had, suggereren hierboven be-
schreven literaire activiteiten. Ook de in de DW opgenomen ‘Verklaaringe van de
Balletten, Die by Jan Baptist, en zijne Maatschappye, Zoo in, als na den Getemde
Mars, Worden gedanzt ‘en zijn wat later te dateren Dank-offer aan de Wet-Houders
van ’s-Graven-haage166 wijzen duidelijk op een korte ‘Haagse periode’.

In de zeventiende- en ook nog achttiende-eeuwse toneelpraktijk kwam het inlas-
sen van balletten in of tussen de bedrijven regelmatig voor. Samen met ‘tableaux vi-
vants’ werden nieuwe maar ook bestaande spelen grotendeels omgevormd tot kijk-
spelen.167 Op een dergelijke manier zijn er voor het gelegenheidsspel Getemde
Mars balletten gecomponeerd die Zoet heeft beschreven en uitgelegd. Hoewel
uiteraard bekend met deze toneelpraktijk kan hij Lambrechts Vlaemsche Vrede-
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163 De Haas 1996, p. 250-251.
164 Zuidema 1905, p. 183 e.v.
165 Van Es in GLN 5, p. 210.
166 DW, resp. p. 313-316 en p. 131-132.
167 De Haas 1996, p. 251-257.

430



Vreught daarbij zeker als voorbeeld gebruikt hebben. Diens zinnespel Vlaemsche
Maeght was namelijk verrijkt met twee balletten waarin mythologische figuren en
gepersonifieerde landen elkaar op de dansvloer troffen.168

Een afzonderlijke uitgave van Zoets ‘Verklaaringe’ is niet bekend, hoewel Zuide-
ma het bestaan ervan vermoedde.169 Bovenaan de tekst wordt vermeld wie de ‘dans-
zende Personaadjen’ zijn. Onder de 23 zijn zowel goden als de allegorische figuren
Moord en Stokebrand te tellen, naast verschillende personificaties. Enkele onder
hen zijn ook in Lambrechts balletten te vinden, zoals gepersonifieerde landen.
Daaronder voorziet Zoet alle uitgevoerde dansen van zijn uitleg. De vertoonde
symboliek blijkt terug te voeren te zijn op de oorlogen in Vlaanderen en Brabant,
de kroning van Lodewijk XIV en de uiteindelijke vrede die overduidelijk die van de
Pyreneeën betreft. Volgens Zoet bevinden de balletten zich op de volgende plaat-
sen in het uit vijf delen bestaande spel Getemde Mars. Het eerste ballet fungeert als
inleiding, het tweede moet gedanst worden achter het tweede Deel, na enkele losse
dansen in het derde deel wordt dat eveneens met een ballet besloten, achter het vier-
de deel volgt slechts een kleine dans en tot slot wordt er een ‘Groot Ballet’ gedanst.
Uit de opsomming blijkt dat er losse dansen zijn en balletten die echter volgens de
aangebrachte nummering bestaan uit bijeen geplaatste losse dansen. 

In de Getemde Mars is de volgende verhaallijn zichtbaar. Op Jupiters bevel wor-
den Mercurius Venus en Cupido uit hun woonstee gehaald, waarbij Cupido nog
nagaat of zijn vleugels goed werken. Ondertussen worden de boeren door de oor-
log geteisterd, een tafereel waarvan Mars met volle teugen geniet. Hij zal hun leed
zelfs vermeerderen door hen te slaan. Mercurius begeeft zich op weg naar Frankrijk
en Spanje om daar met Venus en Cupido de harten te gaan veroveren. De oorlog
dreunt ondertussen door in de Brabantse en Vlaamse gewesten. Vooral de vrouwen
klagen, want alles wordt hun door de rovers ontnomen. Daarna dansen Venus en
Cupido vol vreugde om de door hen behaalde resultaten. Mercurius begroet de In-
fante en reikt haar een portret van Lodewijk aan dat ze blozend aanvaardt. Mars
vindt de gehele oorlog nog steeds een goede zaak, maar Mercurius dringt op vrede
aan en dan legt men terstond de wapens neer, waardoor de boeren weer hun werk
kunnen verrichten. Nu dient de muziek zich aan, waarbij Vrede ‘bekranst’ wordt.
In het ‘Groot Ballet’ komen de goden haar verwelkomen. De tijd voor vriendschap
en liefde is weer aangebroken en Zoet eindigt met de sententie ‘Waar Liefde heer-
schen mag, daar neemt Haat de wijk’. 

Uit het verhaal dat de ‘Verklaaringe van de Balletten’ te lezen geeft, valt dus
enigszins de structuur van de Getemde Mars te reconstrueren. Het beeld dat dan
opdoemt, vertoont sterke overeenkomsten met Zoets Hel en Heemel: beide zijn
namelijk opgebouwd uit vijf bedrijven die Zoet in zijn ‘Verklaaringe’ eveneens
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168 In het laatste gedeelte van Lambrechts Vlaemsche Vrede-Vreucht, Konincklycke Bruylofts-Gedichten, be-
vindt zich een afbeelding van een ballet, p. G2. Men danst om ‘Mars doode romp’.
169 Zuidema 1905, p. 183.

431



‘Deelen’ noemt, en beide verhaallijnen vertonen verschillende identieke momen-
ten. De paar losse dansen kunnen bepaalde dialogen op hun eigen wijze gevisuali-
seerd hebben. Opvallend is dat veel dansers niet in de spelerslijst van Zoets zinne-
spel voorkomen. Waarschijnlijk hebben we te maken met een afzonderlijke
‘balletgroep’ die mogelijk, waar nodig, ondersteuning kreeg van de spelers die al-
leen maar een kleine rol te vervullen hadden. De hypothese dat Getemde Mars een
bewerking is van Zoets Hel en Heemel, is niet zeer gewaagd. Het toeval zou een
wel zeer grote rol spelen als een andere auteur dezelfde vrede bezongen had in een
zinnespel dat vrijwel identiek is aan Zoets Hel en Heemel. 

Een andere aanwijzing voor de gesuggereerde overeenkomst ligt in de vraag van
Juno aan Jupiter in Hel en Heemel:

Zoo heb ik alles, in den breeden Huuwlix raad,
Wel overwoogen, en een vast besluit genoomen,
Van Mars, en zijn gevolg, wat korter in te toomen;
Indien uw Majestait ons oorlof daar toe geeft.170 

Hieruit is de titel voor het opgevoerde spel, Getemde Mars, af te leiden; een andere
herkomst ervan kan gevonden worden in Vondels gedicht uit 1647 op de aanstaan-
de Vrede van Munster. Een eventuele ontlening zou dan alleen de titel betreffen, de
inhoud van beide werken is totaal verschillend. 

Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat de ‘Maatschappy’ van Jan Baptist Fornen-
berg Zoets zinnespel verrijkt met een aantal balletten heeft opgevoerd onder de
pakkende titel Getemde Mars. Mogelijk was de Hel en Heemel al voltooid, voordat
misschien Fornenberg op het idee kwam er balletten aan toe te voegen. De ‘Ver-
klaaringe van de Balletten’ diende daarom nog geschreven en apart uitgegeven te
worden. Mogelijk vond Fornenberg dat het zinnespel daardoor meer kijkgenot
kon bieden dan het reeds suggereerde.171

7.13.4 Danck-Offer aen de Wet-Houders van ’s-Graaven-haage

Zoets verblijf in Den Haag vindt opnieuw bevestiging in zijn Danck-offer aen de
Wet- Houders van ’s-Graaven-haage, een gedicht dat druipt van onderdanigheid.
De tekst verscheen oorspronkelijk op een plano waarop een impressum overigens
ontbreekt en is later in de DW opgenomen.172 Het zal niet lang na een toneeluitvoe-
ring aan deze ‘Wethouders’, vermoedelijk de burgemeesters van ’s-Gravenhage,
zijn opgedragen en misschien zelfs voorgedragen. Met gebruik van de pluralis,
waardoor het gezelschap van Fornenberg er bij betrokken wordt, laat Zoet De ‘Re-
geerders van het Wettig toom’ van het Romeinse recht in Den Haag het volgende
weten: 
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170 Hel en Heemel, p. 51.
171 Het is mogelijk dat de tekst als een soort programmaboekje bij de voorstelling te koop werd aangeboden. 
172 Zie Bijlage 1B, nr. 62. Ook in de DW, p. 131-132.
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Wy buygen, voor u voeten, neêr,
En kussen uw gezalfde handen,
Voór ’t rijk genot van zulck een eer,
Die ons Toóneel, in lust, doet branden.
Het weêrlicht van uw Achtbaarheydt,
Verstreckt een ziel en kracht der Vaarzen;
Des treên wy nu, vol Majesteyt,
Dus moedig in Atheensze Laarzen.
De stem van d’Eed’le Poësy,
Weergalmde, in Buuke en Linde-boómen,
Met schel geluyt, zó haast als ghy,
In heûr gezelschap, waart gekoómen.
Heb danck, heb óverdubbel danck,
Voór ’t groót geduldt van Oóge en Oóre,
Zó wel besteedt, dat van de klanck
Der Rijmery, niets ging verloóre.173

De ‘Buuke en Linde-boomen’ wijzen zonder twijfel op het erf waar Fornenberg
zijn schouwburg heeft opgesteld. De voorstelling heeft dan zeker in de open lucht
plaats gevonden.174 De burgemeesters worden zowel hoog geprezen voor hun aan-
wezigheid bij de voorstelling als om een bepaalde gunst die zij het toneelgezelschap
hadden bewezen. Mogelijk wijst deze op de toestemming voor een opvoering. Vol-
gens Zoet hebben zij geduldig geluisterd en gekeken. Hij eindigt met de verwach-
ting dat de burgemeesters gunstig zullen beslissen over de ‘konst’ in ’t Haagsche
lommer’. Misschien kan daaruit opgemaakt worden dat de toestemming voor de
opening van de schouwburg nog verleend moest worden. De spelers zouden daar-
mee in aanzien stijgen als op die manier het gezelschap van ‘haat, en smaad, en
kommer’ bevrijd zou worden. Waarschijnlijk doelde Zoet hiermee op de moeilijk-
heden die Fornenberg van kerkelijke zijde had ondervonden.175 In het voorjaar van
1660 is de verwachte toestemming inderdaad verleend. Met dit Haagse tafereeltje
heeft Zoet ons mogelijk een schets gegeven van het bezoek van de burgemeesters
aan een opvoering van de Getemde Mars. Een bezoek aan de hieronder te bespre-
ken vertoningen van 25 mei 1660 behoort echter ook tot de mogelijkheden.

7.14 Vertoningen voor Karel II

Zuid-Holland beleefde in 1660 opwindende tijden, want, zoals Lambert van de Bos
getuigt:

Gantsch Hollandt was in roer, en alle monden waren vol van het herstellen van den groot-
en Ballinck den Koninck van Engelant KAREL STUART, den II. van dien naem, die na
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173 Danck-offer; met gewijzigde spelling in de DW, p. 131.
174 Het was in Den Haag van maart tot midden april droog en lenteachtig weer (Buisman 2000, p. 565).
175 Smits-Veldt 1996, p. 242.
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een twaelfjarig omswerven, door de afgesloofde Eylanders, tot het besit van sijn Erfrijcken
geroepen wiert. Zuyt-hollandt voornamentlick was in verwachting van sijn door-tocht, en
de oude stadt Dordrecht beloofde sich daer het grootste voor-recht van.176

De gevluchte Engelse kroonprins Karel, die tijdelijk zijn domicilie gevonden had in
Breda, werd in 1660 door een gezantschap van de Staten van Holland gelukgewenst
met het feit dat hij tot koning van Engeland was uitgeroepen. In gezelschap van zijn
gehele hofhouding voer hij kort daarna over Dordrecht naar ’s-Gravenhage waar
hij een week zou verblijven. 

In de hofstad werd hij op 25 mei 1660 met veel eerbetoon ontvangen, totdat men
hem op 2 juni in Scheveningen uitgeleide deed. Hij verliet met een Engelse oorlogs-
bodem de Republiek, waar hij nooit meer zou terug keren. In de uitvoerige be-
schrijvingen van Van Aitzema en Van Wicquefort van de feesten, bals en de vele au-
diënties valt de afwezigheid van Karel op bij de Vertoningen die Zoet toch speciaal
voor deze gelegenheid had samengesteld.177 De tijd en gelegenheid of misschien de
interesse ervoor zullen hem ontbroken hebben, of een bezoek werd hem afgeraden.
Hierover is evenmin iets bekend als over de opvoering zelf.

Men kon Zoets Vertoningen in ieder geval wel lezen in een dun boekje van
kwartoformaat, Vertoningen gepast op de Blyde en Staatcyrijkke Inkoomste van
d’Alderdoor-luchtigste Majesteit Karlos de Tweede.178 Een oude bekende van Zoet,
Johannes Rammazeyn, heeft het waarschijnlijk in mei 1660 op de markt gebracht.
Het is mogelijk dat Zoet de twaalf vertoningen bestemd had ter verrijking van een
bestaand toneelstuk, of dat hij genoegen nam met deze te presenteren onder bege-
leiding van muziek en dans.179 In beide gevallen zal het gezelschap van Fornenberg
erbij betrokken zijn geweest. Een opvoering is echter, voor zover bekend, nergens
expliciet vermeld.180

Het boekje opent met een opdracht aan de Staten van Holland en West-Fries-
land, waarin Zoet blijk geeft zeer verheugd te zijn met de verheffing van Karel tot
koning. Hij voegde daar aan toe:

De Britze Majesteid tot Kroon en Troon verheven,
Belonkt het Vrye Land met een aanminnig oog,
Elk roept met volle vreugd: Lang moet den Koning leven;
Oranje groey en bloey, in vrede, Hemel hoog.181

Zijn liefde voor het Huis van Oranje verbergt hij allerminst en hij wijst met graagte
op enigerlei band tussen Oranje en Stuart. Het geringe aantal bladzijden dat het
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176 Van den Bos 1663, p. 1.
177 Van Aitzema 1657-1671 IX, p. 839-857. Van Wiquefort heeft een uitvoerig verslag gegeven van Karels be-
zoek aan Den Haag, Verhael in forme van Journael van de Reys en ’t vertoeven Van den Seer Doorluchtige en
Machtige Prins Carel II. Den Haag 1660.
178 Vertoningen gepast op de Blyde en Staatcyrijkke Inkoomste van d’Alderdoor-luchtigste Majesteit Karlos de
Tweede. Zie Bijlage 1B, nr. 61.
179 Smits-Veldt 1996, p. 244.
180 Zie ook Albach 1977, p. 87. Enkele van diens conclusies ontberen nauwgezet onderzoek.
181 Vertoningen, p. A1ro.
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werkje telt, is gevuld met beschrijvingen van de vertoningen, waaronder Zoets ver-
klaringen in dichtvorm. Het geheel is verdeeld over de vier jaargetijden en elke
maand wordt opgeluisterd met een Vertoning. Binnen deze structuur verbeelden
de twaalf maanden samen een geschiedverhaal waarbij Zoet elk jaargetijde een sym-
bolische functie heeft toegekend. In de twaalf vertoningen, ‘Openingen’ genaamd,
figureren op vergelijkbare wijze met de tableaus in Hel en Heemel wederom tal van
allegorische figuren en personificaties. Elke vertoning verbeeldt een opmerkelijke
gebeurtenis uit de Engelse geschiedenis. De inrichting van elk tableau wordt ver-
klaard en de voorstelling zelf ook beoordeeld. De laatste regel, een sententie, bevat
voor zowel de vorst als de onderdaan een morele instructie. 

De emoties van het publiek moesten worden bespeeld door de wijze waarop di-
verse historische momenten werden uitgebeeld. Zo zag men in de eerste vertoning
bij de maand juni, de Verenigde Nederlanden in rouw gedompeld bij de dood van
Willem van Oranje. In het midden troont koningin Elizabeth omringd met God-
vruchtigheid, Wijsheid en Dapperheid. Nederlandse gezanten verzoeken haar be-
leefd onder bepaalde voorwaarden bescherming te geven, waarvoor haar Vlissingen
en Den Briel als onderpand zullen worden toegewezen. Bij dit tafereel gaf Zoet de
volgende uitleg. Zeven landen, provincies, wenen radeloos door Willems dood en
proberen Brittannië over te halen pleegmoeder te worden van de eerstgeboren zui-
geling, de gouden vrijheid. De toestemming van de koningin ontlokt Zoet dan de
volgende sententie: ‘’t Godvruchtig hert word haast bewoogen door het karmen’.

Op vergelijkbare wijze vervolgt Zoet zijn gang door de vier jaargetijden. Na de
dood van Koningin Elizabeth volgt Jacobus met wie opnieuw een verbond moet
worden gesloten. Dan volgt het tijdperk van Karel I, dat aanvankelijk nog in de Zo-
mer gesitueerd is, maar Huichelarij, Ketterij en andere slechteriken kondigen een
periode van diepe droefenis aan. Nog steunt Karel I op de schouders van Gerech-
tigheid, maar het is alreeds herfst en de burgeroorlog staat voor de deur. In de
Slachtmaand wordt de koning weliswaar door Gerechtigheid en zachtmoedigheid
bijgestaan, maar door Geweld, Moord en Verraad besprongen. Dan komt Enge-
land in de winter te zuchten onder de tirannie van Geweld. In januari verschijnt
voor slechts een korte tijd Karel II, want van alle zijden wordt hij belaagd. De be-
schermengel, Gods Genade, brengt hem buiten gevaar. In februari heersen niet al-
leen binnenlandse oorlogen, Geweld loert ook op de Nederlandse vrijheid. Daar
beginnen de provincies zich te bewapenen, de ‘Princesse Royaal’ ziet dit alles met
angst en beven aan en zij geeft haar zoontje, de jonge Prins van Oranje, aan Gods
Genade over. Dan verschijnen in Engeland Waarheid en Berouw en ook de uit zijn
dromen opgewekte generaal Monck. Met onbloot zwaard en gehuld in harnas be-
treedt hij het toneel en blijkt samen met onder meer Dapperheid en Wijsheid Ge-
weld overwonnen en Tirannie en Moord verjaagd te hebben. Faam roept Karel tot
koning uit en Nering, Rijkdom en Overvloed wagen zich weer te vertonen. De
meimaand brengt de climax. Karel wordt met Mary Stuart en de jonge Willem III
aanbeden door Engelse edelen en verwelkomd door de Engelse provinciën. ‘De
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Tijd wijst op een bloeyende Roselaar, en een opgaende Oranje-Boom’. Dit beeld
wordt ten overvloede voorzien van de laatste sententie, ‘De Nijd word, eer men 
’t waand, door starck geduld verwonnen’. 

Hiermee eindigt dit merkwaardige stuk, dat eertijds alleen door Zuidema slechts
ten dele werd besproken. Hij heeft blijkbaar alleen het eerste katern in handen ge-
had.182 De realiteitswaarde van allerlei taferelen liet veel te wensen over, maar dat
vermocht Zoet waarschijnlijk niet te deren, daar ging het hem ook niet om. Hij liet
bijvoorbeeld Oranjes overlijden op 10 juli veel eerder gebeuren om de cyclus van
twaalf maanden te laten uitkomen op mei, het einde van Karels ballingschap.

Afgezien van hun functie op het toneel, waar de Vertoningen het visuele element
een grotere rol laten spelen, kan aan de uitgave ervan als leestekst ook een andere
betekenis gehecht worden. Even als in Zoets zinnespel Hel en Heemel zijn ook hier
de laatste regels van de gedichten sententies. Met de morele strekking ervan, die
overigens niet in alle gevallen even duidelijk is, kan iedereen zijn voordeel doen. De
voortdurend aanwezige combinatie van voorstelling, tekst en spreuk vertoont een
duidelijke overeenkomst met het genre der emblematiek. Ook daarin komen ‘em-
blemata nuda’ voor, de ‘pictura’ wordt dan slechts in woorden weergegeven.183

Hoewel deze bundel qua uitvoering geen echte embleembundel is, maken opzet,
didactische meerwaarde en de plastiek van de beschrijving van de vertoningen er
wel iets vergelijkbaars van: een bundel om te lezen en ervan te leren. Dit soort werk
was bij Zoet zeker in vertrouwde handen.

7.15 ‘De herstellinge van Britanje en Oranje’

De Magistraat van Amsterdam had Karel II om verschillende redenen bijzonder graag
willen ontvangen, maar de nieuwe koning had dit verzoek van de hand gewezen maar
wel met de verzachtende toevoeging dat de hem betoonde vriendschap eeuwig in zijn
gedachten zou blijven. In zijn plaats stelde men zich tevreden met het bezoek van
Mary Stuart en de jonge Prins Willem. Op de vijftiende juni 1660 arriveerde dit hoog
bezoek in Amsterdam om er enkele dagen te verblijven. Mary’s politieke doel was
het ‘taxeren van de Amsterdamse standpunten met betrekking tot de toen al omstreden
‘designatie’ van de jonge Prins tot het kapitein-generaalschap van de Unie’.184 Voor
deze gelegenheid had Jan Vos opnieuw een stoet staatsiewagens gearrangeerd met
spectaculaire tableaus. De tactloosheid die hij echter ditmaal ten toon spreidde, zou
hem van diverse zijden ingewreven worden. Zo leidde de derde wagen waarop de ont-
hoofding van Karel I werd uitgebeeld, tot grote commotie bij Mary.185 Op de derde

7 1657-1660: van de ‘Weereldlikke Geschiedeniszen’ tot het overlijden van Jacob Cats

182 Zuidema 1905, p. 183. Deze Vertoningen van Jan Zoet is overigens een uitermate zeldzaam boekje.
183 Grootes 1994, p. 293-301.
184 Snoep 1975, p. 86.
185 Hierover Snoep 1975, p. 87, alwaar verdere literatuur.
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dag van hun bezoek maakte de jonge Prins een tocht te paard door de stad en ’s mid-
dags vermaakte hij zich als admiraal op het IJ waar zich over de honderd jachten had-
den verzameld.186 Dit vermaak wordt door Zoet aangehaald in ‘De herstellinge van
Britanje en Oranje’, een gedicht uit juni of juli van dit jaar over de verbroedering van
de twee huizen.187 Hij heeft blijkbaar Den Haag verlaten om zowel het hoog bezoek
als de festiviteiten in Amsterdam te kunnen bijwonen. In dit maar liefst 96 regels tel-
lend gedicht beschrijft hij de droevige historie van het huis Stuart gedurende de laat-
ste twintig jaar. Zoet begint dit werk met een soort verantwoording: wanneer een dich-
ter in veranderingen en merkwaardige zaken zijn stof zoekt, vindt hij genoeg in de
geschiedenissen van de Stuarts en de Oranjes.188

Zoet vertelt aanvankelijk weinig nieuws. Met een stortvloed aan barokke beelden
schetst hij de ellende in het Engeland van de laatste jaren. Daarbij wijst hij onder
meer op het opportunisme van vroegere bondgenoten van de Stuarts, waardoor de
zoon van Karel I zich later overal verstoten vond. Deze houding vindt in Neder-
land zijn parallel, want de jonge Oranje werd eveneens lang genegeerd. Nu echter
de restauratie in Engeland de koninklijke macht in ere heeft hersteld, breken er ook
voor Willem betere tijden aan:

Oranje, omhaint met puik van Adel,
Belonkt den Graaffelikken Zadel,
Nu niet vergeefs; het gantsche Land,
En Amsterdam, de Kroon der Steeden,
Van al de weereld aangebeeden,
Bied hem daar toe alreeds de hand.
Men zag te paard, in alle wijkken,
Hem, als het hoofd, der Ridders, prijkken.
O tweede Askanus,189 kloek en rap,
Zoo riepen al de Steedelingen,
Gij zult het Staatpaard haast bespringen,
En voeren ’t Steedehouderschap.190

Hoewel Zoet Amsterdam wel door een erg sterke Oranjebril lijkt te zien, zal hij
toch niet ver bezijden de waarheid zitten. Hij heeft vermoedelijk geconstateerd dat
vooral onder het gewone volk de roep om een Oranje als stadhouder van de Neder-
landen steeds luider klinkt. Die Oranjegezindheid was volgens hem ook bij de fes-
tiviteiten op het IJ te zien. Iedereen, tot de eenvoudigste toe, is nu een ‘Princeman’,
meent hij.

Ja zelf het ondier, loos en vinnig
Dat niet dan laster, al t’onzinnig,
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186 Wagenaar 1760 I, p. 601.
187 DW, p. 134-136.
188 Zoet sluit met deze verantwoording aan op het thema van de staatverandering, algemeen gangbaar in de ze-
ventiende-eeuwse literatuur.
189 Zoon van Aeneas, stichter van het beroemde Alba Longa.
190 DW, p. 135-136.
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Op d’ouwe en trouwe Helden spoog,
En, om des Vorsten dood, dorst lagghen,
Weet nu mooi, om genaê, te pragghen [vleien],
En vliegt, dus doende, Heemel hoog.191

Met dit ondier dat zich nu voorgeeft Oranjeklant te zijn, heeft Zoet ongetwijfeld
zijn aartsvijand Jan Vos op het oog gehad. Deze heeft blijkbaar de politieke keuze
van zijn opdrachtgevers gevolgd,192 waarmee hij een nog duidelijker politieke om-
mezwaai maakt dan die hij Zoet zal gaan verwijten. Met de verwachting dat de ‘Zon
der Britten’ de vrede mag bevorderen en de jonge Oranje mag ‘opkweken’, besluit
Zoet zijn zoveelste verheerlijking van de jonge prins. Deze ode aan beide prinsen,
die aanvankelijk op een plano verschenen moet zijn,193 zal Zoet in Amsterdam ver-
vaardigd hebben, hetgeen dan tevens een terugkeer in zijn geboortestad markeert. 

7.16 Jan Vos in het nauw

Door zijn tactloze houding en politiek opportunisme kreeg Jan Vos de wind van
voren, wat waar te nemen valt uit een paar pamfletten. Een van deze schotschriften,
onder een fictief adres verschenen, bevat het aardige gesprek tussen een bontwerker
en een schipper onder de titel De Mot in ’t Vossevel.194

Het pamflet opent met Hans Klopuit die in zijn winkel druk bezig is het bont
van motten te ontdoen. Temidden van deze vellen bevindt zich ook een vossenvel
dat eertijds in goede staat verkeerde, maar nu danig is aangetast door het kwade on-
gedierte. De net binnengelopen Schipper Koen verbaast zich niet over die bescha-
digingen en wil er met hem over spreken. Hij neemt daartoe Hans mee naar een
herberg om daar onder het genot van tabak en bier de oorzaken ervan door te ne-
men. Het vossenvel blijkt inmiddels een metafoor te zijn voor de dichter Jan Vos en
de beschadigingen stellen diens zeer aanvechtbare politieke gedichten voor. Het li-
teraire uitgangspunt voor hun uitvoerige kritiek zijn Vos’ anti-orangistische uitla-
tingen in diens Herstelling van de EE. Heeren Bikkers, Burgemeesters der Stadt
Amsterdam, dat voor deze gelegenheid in zijn geheel is opgenomen en door Hans
hardop wordt voorgelezen. Uit dit reeds in 1650 anoniem verschenen hekeldicht
belichten Hans en Koen hoofdzakelijk de negatieve kritiek, waaronder Vos inder-
tijd stadhouder Willem II had bedolven. Die opmerkingen worden geanalyseerd,
gewogen en verworpen en daarbij afgezet tegen diens recente verheerlijking van het
Huis van Oranje en dat der Stuarts. Enige waardering konden ze echter wel op-
brengen voor de spotnamen waarmee de katholieke Jan Vos toen de gereformeerde
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191 DW, p. 136.
192 Snoep 1975, p. 87.
193 Zie hieronder bij de bespreking van De mot in ’t Vossevel (1660).
194 Knuttel 8389. Zie Bijlage 1B, nr. 63.
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predikanten belachelijk had gemaakt, maar ‘nu durft hy dese mannen in het stuck
van hun leer niet aentasten, wijl hy weet dat hy daer in veel te kort zou komen’.195

Tot besluit van hun samenspraak meldt Koen die nog meer tegen Vos gekant is dan
de wat mildere Hans, ‘twee vaersjes die ick uyt seker gedicht van buyten geleert
hebbe’, te willen voordragen. Dit blijken twee coupletten te zijn uit Zoets eerder
besproken ‘Herstellinge van Britanje en Oranje’,196 waarvan het tweede de aanval
op Vos behelst. De laatste regel ervan, ‘Maer ’t Mottig vel is al in ’t oog’, is echter in
de DW om onduidelijke redenen vervangen door de minder hatelijke formulering:
‘En vliegt, dus doende, Heemel hoog’. Voordat de twee uit elkaar gaan moet Hans
bekennen tegen zulke ‘motten’ geen middel te weten.

In deze dialoog worden verder niet alleen Vos’ politieke blunder, het vertonen van
de ‘Gemartelde Majesteit Carel de eerste’ breed uitgemeten, maar ook zijn hoogmoed
door de stoet te paard vooraf te gaan. Hans vat zijn mening daarover samen:

Hoe wel hy door hoofvaerdy, zo verblind bleef, dat hy self, als een tweede Silenus, zich
voor an als Hoofdman van die gruwelicke bende, op een dier, dat meer een Ezel als een
Paerd scheen, vertoonde; zulcx dat men, daer uyt wel kan mercken dat hy van een bloetd-
orstigen aert is.197

Deze vermelding is niet slechts van belang voor het soort kritiek dat op Vos afge-
vuurd werd, maar vooral voor de mogelijke identiteit van de samensteller van dit
pamflet. Over dit probleem hebben Zuidema en Kossmann zich indertijd al gebo-
gen, en Jan Zoet als kanshebber naar voren geschoven. Voor de eerste was een toe-
schrijving op grond van taal en stijl weliswaar gerechtvaardigd, maar Zoets ‘warme’
verdediging van de drie predikanten, die hij in het pamflet meende te lezen, en de
afwezigheid van opmerkingen over de klucht van Oene maakten hem er toch hui-
verig voor. Kossmann echter vond een bepaald hekeldicht van Vos een sterk argu-
ment voor de toeschrijving. Reeds eerder hadden Worp en Zuidema dit vers onder
diens puntdichten aangetroffen, maar zij zagen er anders dan Kossmann geen reac-
tie in van Vos op de Mot in ’t Vossevel.198 Dat de Amsterdamse glazenier met on-
derstaand gedicht zijn aartsvijand Zoet in ieder geval gepoogd heeft te treffen, be-
hoeft geen bewijs: 

Aan S.J.

’k Zat op een ezel, laat gy door uw aarswis weeten.
Gy schryft, gelyk men zegt, niet zoet: maar zot van aart.
Het zou een ezel zyn hadt ik op u gezeten:
Want gy zyt, als gy rydt, een ezel op een paardt.
Ik rep niet dat uw wyf in ’t Spinhuis wierdt gedreeven.
Ik zegt niet dan dat gy van ’t Y gebannen zyt:
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195 Mot in ’t Vossevel, p. 22. 
196 DW, p. 136.
197 Mot in ’t Vossevel, p. 11.
198 Worp 1879, p. 75; Zuidema 1905, p. 183.
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Gy hadt, om geldt, voor ’t hof en teegens ’t hof geschreeven.
Geen zwaardt hadt macht op u, riept gy, in deeze stryt;
En ’t is waarheidt: vraagt gy my naar wisse blijken?
Een buffel heeft een huid die voor geen zwaardt zal wyken.199

Van de pamfletten waarin Vos wordt aangevallen, is De Mot in ’t Vossevel het enige
dat het paardrijden van Vos vergelijkt met het berijden van een ezel, zoals hierbo-
ven is geciteerd.200

Vanzelfsprekend acht Vos dit pamflet niet meer dan een aarswis.201 Hij zal er zich
zeker door gepikeerd gevoeld hebben, omdat Zoet hem diens politiek gedraai ver-
wijt, waaraan deze vroeger zelf schuldig was. 

Een ander argument voor de toeschrijving is te vinden in een uit hetzelfde jaar
stammend pamflet, t’ Samenspraeck Tusschen Jan Tamboer en Jan Vos.202 In dit vol-
gens het impressum in Utrecht verschenen pamflet zijn de genoemde sprekers ver-
wikkeld in een pittige dialoog waarbij Jan Vos het zwaar te verduren heeft. Tam-
boer203 verwijt Vos die toen Schouwburgregent was, diens hooghartige houding
tegenover de spelers en bekritiseert ook zijn gewraakte politieke poëzie. Beide
sprekers geven blijk op de hoogte te zijn van De Mot in ’t Vossevel, Tamboer waagt
het zelfs Vos ‘de mottige’ te noemen, een spotnaam uit het aangehaalde schotschrift.
In de loop van het gesprek, als de toon wat rustiger wordt, verklaart Vos waarom hij
die aanval op hem niet heeft afgeslagen. Hij acht echter zwijgen het beste verweer,
want

ick hebber al veel aen boort geweest, het Gedicht van de Herstelling van de Bickers gaet
machtigh teghen het Huys van Oranjen; maer wat duyvel salmen doen die soo wat Poet-
achtig is, die maeckt gaern wat, en dan moet ’er stof zijn? Wat dunckt u is ’er Vondel al vry
van, en onse soete man Jan Sot? Jan Soet Amsterdammer noemt hy hem, dien uytgebannen
Sot ick twijffelder al grootelijcks aen of die de Meester van ’t Boecken van de Mot in ’t
Vossevel niet is, dat ick het wist, jae wel wat sou ick oock doen, hy sou ’t mijn mee suer
ghenoegh maecken; heb ick nu een kneppel aen den staert, ick souwer dan twee aen heb-
ben.204

Vos lijkt hier door het voorwenden van politieke onverschilligheid zich vrij te pleiten
van betrokkenheid en veronderstelt een dergelijke houding ook bij Vondel en Zoet.
Duidelijk blijkt echter dat Zoet zeker zijn grootste vriend niet is, maar hij laat wijse-
lijk in het midden of het auteurschap in diens schoenen geschoven moet worden. 
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199 Vos 1662-1671 I, p. 404.
200 Kossmann 1915, p. 127. 
201 ‘Platte benaming van een servetje, waarmee men zich den aars afwischt’ (WNT I, 579).
202 Knuttel 8390.
203 Zoet zal zeker de door hem bezongen en gehekelde toneelspeler Meerhuysen bedoeld hebben. Zie hoofd-
stuk 6, p. 355-358.
204 t’ Samenspraeck Tusschen Jan Tamboer en Jan Vos 1660, B2ro. Onder deze passage noemt Vos Zoet om ver-
der onbekende redenen een ‘doortrapte Fielt’ en vermeldt een gedicht van hem dat hij toch wel waardeert, de
Luys op de Kam. Zie daarover eerder p. 417-419. 
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Dat er een reden geweest moet zijn waarom de oude vijandschap in deze tijd
weer oplaait, blijkt uit de uitgebreide nieuwe vijfde versie uit 1662 van Vos’ Klucht
van Oene. Daarin denkt een der hoofdpersonen, Lichte Ritsaart, erover een pask-
wil te gaan maken en voelt er vooral voor Jan Zoet hierover te raadplegen:

Ik zel liever by de man gaen die uit ebannen is om zijn quaede klap:
Dit is ’er ien die zen wijf trouwde nae dat ze in ’t spinhuys hadt ezeeten:
Hij rijmt veur en teghen et landt, om ien buijk vol bier en eeten: 
Maar in zen zotheidt is hy zoo stantvastig as ik nooit ien key vant.205

De reden die Vos gehad kan hebben gehad om na vele jaren opnieuw met vooral
Zoets handel en wandel de spot te drijven, zal waarschijnlijk te vinden zijn in Zoets
kritiek op hem in De Mot in ’t Vossevel. Daarom is het plausibel dat Zoet de auteur
is van deze intrigerende samenspraak tussen een bontwerker en een schipper. Ach-
ter de op de titel vermelde initialen van de samensteller van dit pamflet, I.R., zal dus
Jan Soet, I.S., gescholen hebben. 

7.17 ‘De Zaale van Oranje’

In de DW is een groot gedicht opgenomen onder de titel ‘De Zaale van Oranje. Ge-
bouwt by haare Hooghaid, Amelie van Solms, Princesse Douarire [sic] van Oran-
je’,206 voorafgegaan door een beschrijving met plattegrond van de zaal. Aan dit bij-
zondere, maar tevens merkwaardige gedicht schenkt de uitgever Ten Hoorn in het
voorwoord van de Digt-kunstige Werkken enige aandacht:

behalven dat hier in [de bundel] ook het uitsteekende Werk van d’Oranje Zaal word ver-
toont, om ’t welk haar Vorstelijcke Hoogheit, Amelia van Solms,zich verwaardigt heeft,
tot verscheide reizen aan onze Schrijver te schrijven, zonder het echter te bekomen, ver-
mits het onvoltooit was, en zodanig van onze Poëet is nagelaten, gelijk wy ’t ook aan u ver-
tonen: doch echter in zodanig een staat, dat het, naar mijn oordeel, waerdig is om voor d’o-
gen der nieusgierigen te verschijnen, vermits daar in niet alleenlijk de grontteekening van
de Saal, maar ook de schets der schilderyen, door verscheide vermaarde Meesters gedaan,
te zien is. 

Ten Hoorn heeft dus het nagelaten handschrift waar de plattegrond bij hoorde zo-
danig in orde gebracht dat hij het voor opname in de bundel geschikt achtte. De
‘grontteekening van de Saal’ zal voor het eerst in de eerste helft van de jaren vijftig
gedrukt zijn, in de periode dat de zaal voltooid werd. Hoewel Ten Hoorns in het
overig deel van zijn voorwoord lovende woorden voor Zoets gedichten over heeft,
worden plattegrond, schets en het onvoltooide werk alleen maar vermeld. Zijn op-
merkingen verraden geen enkele kennis omtrent de inhoud van het onderhavige
fragment. Omdat hij het toch presenteert als ‘waerdig om te verschijnen’, is het mo-
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205 Buitendijk 1975, p. 282.
206 DW, p. 179-190.
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gelijk dat hij zelf de hand heeft gehad in de definitieve tekst. De plattegrond aan de
achterzijde voorzien van commentaar is ook pas later, na de voltooiing van de
drukgang van de DW, ingevoegd als apart M*-katern van twee bladen en dubbel
gepagineerd, 177-178. De pagina’s van de prent zelf zijn overigens niet genum-
merd. De ‘running title’ vermeldt ‘op’ in plaats van ‘van’ Jan Zoet. Bij ontstentenis
van het origineel zal de mate waarin hij heeft ingegrepen nooit geheel duidelijk
worden, maar uit structuur en inhoud zou opgemaakt kunnen worden wat op zijn
conto geschreven moet worden.

Hoewel het lange gedicht geen der vroegere biografen van Zoet ontgaan is, heeft
men er zich, gezien de afwezigheid van inhoudelijk commentaar, nooit intensief
mee bezig gehouden. Te Winkel constateerde slechts het bestaan ervan, Zuidema
ontleende er een citaat aan, Van Es vond ‘De Zaale’ alleen om het onderwerp inte-
ressant en Brenninkmeyer-de Rooy beoordeelde het zelfs als ‘onaangenaam’.207

Enkele minder negatieve klanken worden beluisterd bij Van Veen,208 die uit ‘De
Zaale’ enige passages vermeldt, die volgens hem de inleiding konden vormen tot
een hofdicht. Zoet moest echter na eigen zeggen zijn korte natuurbeschrijving af-
breken, om ‘het vorstelijke bedrijf’ verder te bezingen. 

7.17.1 De plattegrond 

Jan Zoet kan van Amalia van Solms een plattegrond van de voltooide Sael van
Oranje hebben ontvangen met het verzoek daar een lofzang op te schrijven. Het is
daarentegen niet uitgesloten dat Zoet zelf het initiatief genomen heeft een dergelijk
werk te vervaardigen. 

Het aanvankelijk als zomerverblijf voor de ziekelijke Frederik Hendrik bedoel-
de gebouw werd na diens dood door Pieter Post herschapen in een indrukwekkend
mausoleum. In de grote koepelzaal vormen de schilderingen en schilderijen die
geen muurvlak onbedekt laten, nog steeds samen een picturale apotheose van Fre-
deriks leven. Recent onderzoek naar de iconografische aspecten van veel schilderij-
en en vergelijkingen met embleembundels en ander literair werk heeft aangetoond
dat het decoratieprogramma bleek te voldoen aan de regels van de retorica zoals die
voor de poëzie werden geformuleerd.209 De toeschouwer dient nu door deze pic-
turale middelen dezelfde invloeden te ondergaan als die van de geschreven of ge-
drukte teksten, waarbij de auteur de lezer wil overtuigen door docere, delectare en
movere. Brenninkmeyer-de Rooij vond in de schilderingen een keur aan retorische
figuren terug.210 Na het exordium, de inleiding, begint het eigenlijk werk, het
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207 Te Winkel 1973 V-I, p. 526; Zuidema 1905, p. 186; Van Es in GLN 5, p. 216; Brenninkmeyer-de Rooy 1982,
p. 148.
208 Van Veen 1960, p. 45.
209 Aanvankelijk Peter Raupp met zijn dissertatie Die Ikonographie des Oranjezaal (1980), waarop later Bren-
ninkmeyer-de Rooy 1982 inspeelde.
210 Brenninkmeyer-de Rooy 1982, p. 157 e.v.
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scheppen van het ‘genus laudativum’, de lofzang. Hierin bevinden zich diverse re-
torische loci, zoals lof voor deugden en daden van de hoofdpersoon. 

De ‘grontteekening van de Saal’ in de DW bestaat uit één dubbelblad met het
ontwerp, waarop cijfers zijn gegraveerd die corresponderen met de door Zoet kort
omschreven schilderingen op de twee achterkanten van het blad. Omdat zijn lof-
zang op de zaal onvoltooid is gebleven, kan misschien uit de volgorde der aange-
duide schilderijen de bedoelde structuur van zijn grote gedicht voor Amalia wor-
den opgemaakt. 

Zoet begint zijn schetsmatige bespreking met de plek waarop eens een schoor-
steen stond.211 Daarop vond men de jonge slangen wurgende Hercules en op het nu
nog resterende zijpaneel de jonge Hiero die door bijen gevoed wordt. Deze voor-
stellingen leiden het grote schilderij in met de allegorie van de geboorte van Frederik
Hendrik. Naast de voormalige schoorsteen is de smidse van Vulcanus afgebeeld
waar Thetis haar wapens komt uitzoeken. Onder de afgeschuinde zijde bevinden
zich de herauten die perkamenten ontrollen; erboven zijn de familiewapens van
Frederik Hendrik en Amalia van Solms aangebracht. Na dit roemruchte begin van
een vorstelijk leven begint de rondtocht langs indrukwekkende momenten uit Fre-
deriks leven. Uit de afgebeelde werelddelen worden met grote praal goederen en
gevangenen naar de Republiek gevoerd. Boven de hoofddeur die door Pallas en
Hercules geopend wordt, ontvangt Frederik ‘het Gouvernement’, het bevelhebber-
schap, van de Nederlandse Maagd. Daarboven zijn de belangstellingssferen van Fre-
derik verbeeld: bouw-, schilder- en beeldhouwkunst. Ook spelen er enige putti met
wiskundige instrumenten. Boven de schoorsteen wordt de jonge prins onderwezen
door Pallas en Mercurius, en Chiron die hem leert paardrijden, een kunst die Mau-
rits verder met hem praktiseert. Hij wordt vervolgens bekroond door Neptunus.
Na de ‘survivance’ van Willem II komen belangrijke familieleden in zicht. Boven de
ramen bevindt zich de grote afbeelding van Frederiks huwelijk, waar nog hoger in
de koepel Venus over jubelt. Linksonder tegen de laatste wand rust Amalia met haar
dochters, de vreugde van hun huwelijk, waarbij echter Willem II de grote afwezige
is. Als een apotheose volgt dan het grote werk van Jordaens dat in 1652 zijn beslag
vond: de zegetocht van Frederik door zijn eigen leven. Maar de korte duur van de
wereldse weelde wordt aangegeven door de erboven geplaatste Hemelvaart verge-
zeld van de hoofddeugden. Hierop sluit de beneden geplaatste afbeelding van de
man met de zeis aan. Ten slotte neemt Zoet zijn publiek mee naar de nok van de
koepel waar zich toen het portret van Amalia bevond met in haar handen een
doodshoofd, omgeven door putti. De Latijnse, door Huygens bedachte spreuk, is
helaas foutief in de DW overgenomen, waardoor zij daar onvertaalbaar bleek.212
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211 De open haard is in 1805 vervangen door twee deuren die toegang gaven tot de Japanse Kamer. Zie Bren-
ninkmeyer-de Rooy 1982, p. 136.
212 Brenninkmeyer-de Rooy, p. 180 n. 75. De spreuk luidt: ‘Fr.Henrico Princ.Araus ipsum sese unicum ipso
ignum luctus et amoris aeterni mon. Amalia de Solms vidua inconsolabilis marito incomparabili p’. Deze spreuk
is in de DW opgenomen. In plaats van araus is Auraci gedrukt en mon. is vervangen door non (DW, p. 178bis).
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Deze volgorde komt grotendeels overeen met die door Brenninkmeyer-de Rooij
is herkend in de retoriek van het decoratieprogramma. Daarin staat ook een chro-
nologisch overzicht van Frederiks leven centraal. Uit verschillende vroegere ge-
dichten bleek reeds dat Zoet geporteerd was van een dergelijk opzet.213 Mogelijk
had hij deze werkwijze ook hier voor ogen, maar de uitvoerige beschrijving van de
Oranjezaal is blijkbaar in de kiem gesmoord.

7.17.2 ‘De Zaale van Oranje’

Dat een mogelijk door Amalia geformuleerde opdracht de Oranjezaal te bezingen
Zoet in een euforie heeft gebracht waardoor hij meende een groot lofdicht, een lau-
datio, te moeten en kunnen schrijven, zou uit het ons overgebleven fragment zeker
opgemaakt kunnen worden. Van de 443 regels die het gehele gedicht in de DW telt,
maken liefst 147 deel uit van de bedoelde lofzang. De inhoud van de overige 296 re-
gels zal hieronder nog aan een beschouwing onderworpen worden. 

Omdat wij niet weten wat de precieze inhoud van de opdracht was, het bejubelen
van het gebouw, of een poëtische rondgang langs de schilderijen, kan slechts afge-
gaan worden op Ten Hoorns verklaring, dat Zoets ‘Zaal van Oranje’ onvoltooid is
gebleven. In dat geval is het mogelijk het voltooide gedeelte te zien als een inleiding
op een groot gedicht. Zelf suggereert Zoet een groot gedicht te gaan schrijven door
te zeggen tot ‘dit groote werk’ geïnspireerd te worden door ‘de wel gesleepen punt
van Freedriks deegen’.214

Uit die 147 regels is op te maken dat Zoet voor zijn lofzang een bepaalde struc-
tuur voor ogen had die overeen gekomen zou zijn met principes uit de ars rhetorica.
Het voltooide deel van Zoets ‘Zaale van Oranje’ is dan te beschouwen als een exor-
dium waarmee de laudatio zoals gebruikelijk wordt ingeleid. Een dergelijke inlei-
ding dient verschillende loci te bevatten om de lezer onder meer te overtuigen van
het belang van het onderwerp.215 In hoeverre Zoet zich aan een vast schema gehou-
den heeft, is bij gebrek aan voldoende vergelijkingsmateriaal moeilijk te zeggen,
hoewel de analyse van Vondels Inwydinge van ’t Stadthuis t’ Amsterdam in dit ge-
val zeker aanknopingspunten biedt.216 Vergelijking van de twee inleidingen pakt
voor Zoet wel erg mager uit. Vondels doordachte gebruik van diverse loci om de
aandacht te vangen, wordt bij Zoet sterk verzwakt door uitvoerig aandacht te vra-
gen voor zijn onmacht een dergelijk werk te schrijven. Vergeleken bij het verheven
onderwerp voelt hij zich ‘Als eene waaterslak, die ’t zout begind te voelen’. Maar
direct na deze captatio benevolentiae, via de bescheidenheidtopos, wijst hij op de
grootsheid van zijn onderwerp door de Oranjezaal met de tempel van Jeruzalem te
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213 Bijvoorbeeld al in zijn Hel en Heemel (1660), zie hiervoor, p. 424.
214 DW, p. 181.
215 Zie bijv. Witstein 1969, p. 54 e.v., alwaar verdere literatuur.
216 Nog maar weinig lofdichten zijn onderzocht op hun retorische structuur. Een dergelijke analyse is bijvoor-
beeld wel te vinden in Vondel 1982.
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vergelijken. Met een enkel woord rept Zoet over de eer van de Zaal waarvan het
blauwe schaliedak het blinkend goud van de Joodse tempel uitdaagt. De ondergang
van die tempel wordt daarop breed uitgemeten.

Dan benut Zoet een andere gemeenplaats door de onsterfelijkheid te releveren,
die alleen de poëzie kan verschaffen. Zonder dat vermogen was namelijk de gehele
Oudheid in vergetelheid geraakt. Contemporaine voorbeelden van hofdichten, zo-
als Huygens’ Hofwyck, Cats’ Zorgvliet en Westerbaens Okkenburg bevestigen op
een andere manier de lofwaardigheid van de poëzie. Daarbij lijkt Zoet door een
korte beschrijving van de natuur het schilderend vermogen van de poëzie te willen
demonstreren. Van de genoemde schrijvers imponeert vooral Westerbaen. Diens
‘bouwlust’ lijkt Zoet aan te zetten om op een vergelijkbare wijze een ‘letterlik’ ge-
bouw van de zaal op te zetten. Maar opnieuw deinst Zoet terug voor dit zware
werk. Doch door het klaroengeschal van Faam en het hemelse zingen van Dank-
baarheid om de daden van Frederik Hendrik herneemt Zoet zich echter:

Geen huiszorg my meer let. Ik wil. ik zal. ik moet
Oranje voort voldoen, voor d’eens genooten zeegen.
Sta vast dan Pen en Inkt. Neen! weg, gy zijt te zwak.

Het gaat hier namelijk niet om boerenpraatjes en landelijke genoegens, maar om
‘Vorstelik Bedrijf, zeeghaftig uitgevoert, // In ’t blixmen van ’t Pistool, in ’t dond’-
ren der Kartouwen.’ Dan meldt hij in een reeks stoere volzinnen, dat zijn schrijven
wordt geïnspireerd door Frederiks strijdlust, zijn ‘Zorg, Wakkerhaid en Wijshaid’.
Tot slot betuigt hij zijn eeuwige liefde voor Oranje:

De liefde kan de last van duizend rampen draagen.
Dat ik Oranje min, en zoo lang als ik leef ,
Zal draagen in mijn hart, kan al mijn doen getuigen;
En of de blinde haat, als balling, my verdreef,
Ik zal, voor deeze Stam, en Telg, my altyd buigen.217

Hoewel in dit exordium dus ongetwijfeld een bepaalde structuur valt waar te ne-
men, wordt de overtuigingskracht van de weinige loci te vaak verzwakt door Zoets
emotionele interrupties.

7.17.3 Een onverwachte rondwandeling 

In plaats van een chronologisch geordende serie barokke ontboezemingen bij di-
verse schilderijen in de Oranjezaal, schotelt het gedicht de argeloze lezer de volgen-
de wel zeer onverwachte passage voor:

Koom dan mijn Bedtgenoot, en lieve Koningin,
Laat my uw roozemond, eer ik vertrek, eens kussen.
Mijn raistuig is gereed, uw ongevainsde min
Kan ’t vuur dat in my blaakt, op ’t zuiver bed niet blussen.

7.17 ‘De Zaale van Oranje’

217 DW, p. 181-182.
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Vaar wel, en zyt gerust, ik moet, ik moet nu voort:
De wijze Pallas, en de neegen Zanggodinnen
Zijn, tot mijn koomst, gereed, en wagten voor de poort.
Wie naar het eind verlangt, die moet ook eens beginnen.
Indien u d’eenighaid [eenzaamheid], met zorg en kommer, slaat
Terwijl ik mijne geest, met rijmstof, poog te voeden,
Zoo voeg u eerst tot God, die, door zijn wijzen raadt,
U ’t beste leeren zal, en u, voor ’t kwaad, behoeden.
Laat mijn Geboorte Stad, voor u, een lusthof zijn:
Want, wat gy elders zoekt, dat kan uwe oog daar vinden.218

Dit citaat volgt zonder overgang op Zoets hierboven uitgesproken liefde voor Oran-
je. De laatste regels van die tekst zijn in het licht van het voorafgaande raadselachtig.
Omdat het ondenkbaar is dat Zoet Amalia zijn bedgenoot noemt, moet hier sprake
zijn van een andere vrouw die hij liefkozend toespreekt. Of hij Machteltje, zijn late-
re vrouw Annetje of een andere dame zijn ‘lieve koningin’ noemt, is niet uit te maken.

Gelet op de wachtende Pallas en de Muzen lijkt het erop, dat Zoet zijn grote lof-
zang gaat voltooien, maar het verdere verloop van dit gedicht zal dat tegenspreken.
Pallas heeft al tevergeefs Zoets komst afgewacht, want nadat de dichter zijn bedge-
note heeft aanbevolen tijdens zijn dichtkundige bezigheden eerst troost te zoeken
bij God, wijst hij haar vooral op de heerlijkheden die Amsterdam te bieden heeft. In
plaats van haar te verlaten gaat Zoet een beschrijving van de stad geven, waarbij het
nieuwe stadhuis op de Dam centraal blijkt te staan. De welvaart in Amsterdam
wordt, zo betoogt Zoet, gesymboliseerd door een keur van mensen uit de gehele
wereld en tevens door de vele fraaie gebouwen aan de grachten, doorgaans koop-
manswoningen. Te midden van die weelde pronkt het achtste wereldwonder, het
nieuwe Raadhuis. Zoet voert nu zijn ‘bedtgenoot’ mee langs verschillende kamers
en zalen ervan. Anders dan Vondel in zijn brede lofzang ter gelegenheid van de vol-
tooiing van het raadhuis, Inwydinge van ’t Stadthuis t’ Amsterdam (1655), blijkt
Zoets wandeling door het gebouw meer een handleiding voor bezoekers te zijn. Zij
is, hoewel veel beknopter, te vergelijkingen met de beschrijvingen van Fokkens in
zijn Beschrijvinge Der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam (1662). De onbe-
kende bedgenote blijkt Zoet tijdens de rondwandeling daadwerkelijk gevolgd te
hebben, want ‘gij’, ‘lieve engel’ of ‘lief schaap’, wordt voortdurend op fraaie sculp-
turen opmerkzaam gemaakt. 

Uit het gedicht valt de volgende route te destilleren, die Zoet met de onbekende
dame heeft gevolgd. Vanzelfsprekend begon hij met een bezoek aan de Vierschaar op
de begane grond, kwam daarna in de Burgerzaal, wandelde door de galerijen, bezocht
achtereenvolgens de Kamer van de Burgemeester en het vertrek van hen, liep daarna
door de kamer van de Trezoriers Ordinaris, de beide kamers der Secretarie en de ka-
mer van de Commissarissen van Kleine Zaken om tot slot uit te komen in de Sche-
penzaal. Uit de aandacht die besteed wordt aan verschillend beeldhouwwerk en en-
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kele schilderijen blijkt dat Zoet goed op de hoogte was van de uitgebeelde symbo-
liek. Geen der kunstwerken ontlokt hem enige kritiek, hij is er voortdurend vol lof
over en uit daarnaast zijn volle tevredenheid over de in het stadhuis werkzame over-
heid. Enkele voorbeelden mogen zijn visie op diverse kunstwerken verduidelijken.

De Vierschaar moet door zijn marmeren reliëfs grote indruk gemaakt hebben. Deze
‘gebootzt, naar het volle leeven’ zijn voor ‘’t onkundig volk, veel nutter dan de Zon’.
In zijn commentaar wijst Zoet niet alleen op de schoonheid, maar vooral op de func-
tie van bepaalde kunstwerken. Het samengaan van schoonheid en nut kon hij in Von-
dels Inwydinge gevonden hebben, waar deze vervlechting één der pijlers van is. Het
kon evenzeereen ‘communis opinio’ geweest zijn. De sculpturen van Quellinus bij
de Vierschaar, die bekende rechtszittingen uit de klassieke oudheid verbeelden,219 be-
nadrukken de wijsheid der rechters. Zij geven Zoet ook de gelegenheid daardoor de
rechterlijke macht meer te prijzen dan hij ooit voor mogelijk had gehouden:

Waar zulke hoofden zyn, daar heeft het lijf geen nood.
Daar hoeft men voor de laag des vyands niet te schroomen.
Daar gaat de voorspoed staag, van weelde, en wellust groot.
Daar vloeien anders niet dan melk, en hooning stroomen.220

De decoratieve rijkdom van de vertrekken waar de vroede vaderen zetelen, inspireert
Zoet tot het bezingen van hun deugden. Deze waren zichtbaar gemaakt door Ferdi-
nand Bol in een schilderij geplaatst boven de schoorsteenmantel in de het Vertrek
der Burgemeesteren, ook wel de Oud-Raadzaal genoemd.221 Gaius Fabricius beeld-
de er de standvastigheid en onomkoopbaarheid uit. Deze deugden krijgen extra na-
druk door Zoets verwijzing naar een ander daar te bewonderen schilderij, Govert
Flincks afbeelding van Marcus Curius. Deze eet namelijk liever rapen dan het hem
aangeboden goud te aanvaarden. Volgens Zoet legt Flinck de nadruk op de menta-
liteit om meer de algemene dan de eigen welvaart voor te staan. Misschien kan ach-
ter deze lovende woorden een impliciete verwijzing van Zoet gelezen worden naar
diens kritiek op de Bickers, uitgesproken in het eertijds gepubliceerde Rommelzootje.222

Aan de poëtische gelukwens die Constantijn Huygens aan de ‘Regeerders van
Amstelredam’ heeft uitgereikt tijdens de openingsmaaltijd op 28 juli 1655 wijdt
Zoet waarderende woorden. Huygens’ tekst werd in 1657, voorzien van een zwar-
te lijst, boven de deur van de burgemeesterskamer opgehangen. Bij de Secretary
moet naar Zoets mening vooral de nadruk op de kunst van het zwijgen gelegd wor-
den, de daar heersende stilzwijgendheid en trouw wil hij de lezers namelijk goed
inprenten door het spreekwoord: ‘Wie op zijn tong wel past, die laat de hand nooit
doolen. // Waar vroome dienaars zijn, daar slaapt den Heer gerust’.223

7.17 ‘De Zaale van Oranje’

219 Zaleukos die zich een oog laat uitsteken om te voorkomen dat zijn zoon beide ogen moest missen; het oor-
deel van Salomo, en de onthoofding van de zoons van Brutus.
220 DW, p. 183.
221 Goossens 1996, p. 71-75.
222 Zie hoofdstuk 5, p. 304-310.
223 DW, p. 188.
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De zaal waarin de ruzies met veel wijsheid beslecht worden, draagt bij aan de sen-
tentie waarmee de rondgang en het gedicht abrupt eindigen: ‘Men maakt hier reeke-
ning van Amstels magt, en staat. // Wie dus d’onnoosle red, die mag wel van wel-
doen spreeken’.224

Op te merken valt dat er in deze literaire rondwandeling meer sententies worden
aangetroffen. Zij zijn vrijwel steeds te vinden op plaatsen waar het commentaar bij
de bezongen vertrekken wordt afgesloten. Met de genoemde afsluiting lijkt deze
rondleiding onvoltooid, want enige niet onbelangrijke vertrekken aan de noordga-
lerij wachten nog op een waarderend commentaar.225 Waarschijnlijk heeft Zoet een
uitgave voor ogen gehad die een volledige becommentarieerde wandeling door het
paleis bevatte tot meerdere glorie van de Amsterdamse overheid en ingedeeld was
in van sententies voorziene coupletten bij elke vertrek. Uit het gedicht is een knie-
val voor de zittende magistraat al enigszins zichtbaar.

7.17.4 Overwegingen

Het eerste ingevoegde gedeelte of ‘introductie’ tot en met regel 150 van de Zaale zal
in een vroegere periode geschreven zijn dan het toegevoegde tweede deel. Zoet zal
met ‘De Zaale van Oranje’ in ieder geval pas na 1652 begonnen zijn, want in dat jaar
voltooide Jordaens zijn grote schilderij van de triomfator Frederik Hendrik. In
1655 blijkt uit een brief aan zijn zoons, dat Huygens genegen scheen te zijn de zaal
in het Latijn te verheerlijken. Tot een publicatie is het echter nooit gekomen.226

Omdat Zoet tijdens de verjaardag van prins Willem in 1656 in Den Haag verkeerde,
kan Amalia hem toen verzocht hebben de zaal te bezingen. Mogelijk diende een
fraaie lofzang in die periode vooral om de glans van het Huis van Oranje weer wat
op te poetsen. 

Het tweede deel roept nog meer vragen op dan het eerste. Uit de hierboven geci-
teerde dichtregels die het begin van het tweede gedeelte markeren, verwijzen de
wachtende Pallas en negen zanggodinnen naar het grote werk dat Zoet nog diende
te voltooien. Hij blijkt dan Amalia te hebben ingeruild voor ‘zijn koningin’ die een
rondleiding door het in 1655 grotendeels voltooide stadhuis van Amsterdam aan-
geboden wordt. Zoet lijkt dus dit achtste wereldwonder te laten prevaleren boven
de Haagse Oranjezaal. Als hij tijdens zijn ballingschap zich er nog niet heeft durven
vertonen, dan is Zoet met zijn waarschijnlijk onvoltooide rondleiding er in ieder
geval na 1657 mee begonnen. De teneur in deze lofzang is ten opzichte van de magi-
straat er een van verzoening en lof, een toon die hij na zijn ballingschap in Amster-
dam een tijdlang wenselijk geacht zal hebben. 

Het is niet uitgesloten dat Ten Hoorn, zoals ik aanvankelijk suggereerde, de twee
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225 Zoals de Desolate Boedelkamer en de Vroedschapskamer.
226 Brenninkmeyer-de Rooy 1982, p. 159-160.
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gedichten aan elkaar gekoppeld heeft om tot een compleet en volgens hem leesbaar
geheel te komen.227

7.18 Het overlijden van Jacob Cats

Het overlijden van Jacob Cats op 12 september 1660 is Jan Zoet niet ontgaan, want
een klein rouwdicht heeft hij aan deze gebeurtenis gewijd. Mogelijk heeft hij de be-
grafenis bijgewoond of later diens zerk met een gedicht bezongen, want het is door
de bij Zoet bekende Haagse uitgever Johannes Rammazeyn als plano gedrukt.228

Dit epitaaf is niet in de DW opgenomen en pas in een enkele verzamelbundel uit de
achttiende eeuw terug te vinden.229 Zijn korte aan Cats’ grafsteen gewijde grafdicht
luidt als volgt:

Hier rust het Lyk van d’Eedle Ridder CATS,
Die ’t Vaderland voor Mond en Oor verstreckte:
Die d’Arremoed staag, met zyn vleuglen, dekte:
Godvruchte Deugd verkoos voor tonnenschats;
Maer Ziel noch Geest hoeft niemand hier te soecken:
d’Een leeft by God, en d’ander in zyn Boecken.

JAN ZOET, Amsterdammer.230

Dat Zoet de calvinistische Cats met deze woorden enige eer heeft bewezen, is op
zichzelf genomen niet onbegrijpelijk. Eerder kon al verschillende malen worden
gewezen dat in Zoets werk stilistische overeenkomsten met Cats’ gedichten waren
aan te wijzen en gebruik gemaakt moest zijn van bepaalde beelden uit diens uitge-
breide oeuvre. Verschillende in dit grafdichtje voorkomende metaforen en woor-
den komen teveel overeen met die uit andere lijkdichten op Cats, in het bijzonder
dat van Huygens,231 om Zoets gedicht als bijzonder origineel of persoonlijk te kun-
nen kenschetsen. Bij het omzetten van Huygens’ woorden in eigen beelden, leed
Zoets beeldspraak schipbreuk. Ondanks de aardige slotregels moet dit rouwdicht
gekwalificeerd worden als maakwerk, waar mogelijk een geldelijke beloning tegen-
over stond.232

7.18 Het overlijden van Jacob Cats

227 Zie hoofdstuk 10, p. 634. Hij kan ook een afschrift van het geheel voor zich gehad hebben. 
228 Het enig bekende exemplaar bevindt zich in een convoluut met andere, vrijwel geheel verdwenen lijkdich-
ten voor Cats, dat in juni 2004 geveild werd bij Van Stockum in Den Haag onder lotnr. 1749. Onder de plano’s
bevond zich ook werk van Constantijn Huygens. Deze uitgave heeft Worp niet gekend, want hij vermeldt
slechts de tekst in Korenbloemen 1672 II, p. 392-393; Huygens 1892 VI, p. 286-287. Zie Bijlage 1B, nr. 64.
229 Er zijn twee uitgaven bekend waarin deze gedichten zijn opgenomen. De eerste is de 4o-editie van de Ge-
dichten van de Heer Jacob Cats, die in zyn Werken niet gevonden worden. Als meede Alle de Lof- en Rouwdich-
ten, en graf schriften, Op den Heere Jacob Cats.Leiden 1767. De tweede is J. Cats’ Nuttelyck Huys-Boeck, een
uitgave in tweede druk uit 1769 door dezelfde uitgever, Hendrik van der Deyster. De gedichten zijn waarschijn-
lijk overgenomen van de plano’s waarop iedere dichter zijn epitaaf heeft gepubliceerd. 
230 Geciteerd naar de plano.
231 Zie noot 230. Te vinden in de hierboven boven genoemde verzamelbundels, resp. p. 26 en 311-312. 
232 Ten Berge 1979, p. 189.
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8.1 Inleiding

Naar het literair oeuvre te oordelen dat Zoet de komende jaren zijn lezers zal pre-
senteren, valt op te maken dat hij zich definitief teruggetrokken heeft uit de toneel-
wereld. Een directe aanleiding ervoor is niet aan te geven, maar een geringe belang-
stelling voor zijn ‘Vertooningen’ in Den Haag en het nog immer voortdurend
regentschap van Jan Vos bij de Amsterdamse Schouwburg kunnen er zeker debet
aan geweest zijn. Na zijn terugkeer uit Den Haag in Amsterdam is Zoet gaan wo-
nen in de ‘Boerendans’, een huis aan de oostzijde van de Binnen Brouwerstraat.1

Hij heeft blijkbaar zijn oude stiel weer opgepakt, want wij vinden hem terug als
tapper in ‘De Zoete Rust’ of ‘De Rust’ – beide namen komen voor. Als de door
Zoet bedachte naam te lezen was op een uithangbord, dan hing dat aan de voorge-
vel van ‘de Baenbrugh’, een huis aan de westzijde van de Baanbrugsteeg, op de hoek
van de Haarlemmerstraat.2 Onze herbergier zal zich de komende jaren vooral met
religieus getint literair werk bezig houden en in dat kader ook activiteiten ontplooi-
en die zijn herberg enige faam zouden verschaffen. 

8.2 De Lalande-affaire

Voor de chroniqueurs van het liefdesleven in het Amsterdam van 1661 was er gedu-
rende een korte periode veel werk aan de winkel. Een Franse koopman, Gabriël de
Lalande, had met de dertien jaar jongere Elisabeth Lestevenon zonder met haar ge-
trouwd te zijn al drie jaar een seksuele relatie onderhouden. In 1661 droegen haar
moeder en haar broer, tevens voogd van het negentien jaar tellende meisje, haar op
de relatie te verbreken ten gunste van een advokaat. Elisabeth voldeed aan hun drin-
gende oproep, Gabriël eveneens, maar hij was furieus. De opzij geschoven koop-

1 Onder voorbehoud, want de archiefstukken die domicilie in die straat bevestigen, stammen uit 1663 en 1664,
resp. GAA: DTB 685-361, d.d. 12-10-1663, en RA 203, d.d.26-08-1664.
2 Zie uitvoeriger hoofdstuk 9, p. 519-520.
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man openbaarde in mei 1661 de aard van hun verbintenis tegenover zijn rivaal in het
bijzijn van anderen. Nu was de eer van het meisje geschonden en de moeder kreeg
gedaan dat De Lalande gegijzeld werd, ondanks fouten in de procedure tijdens de
arrestatie.3 De schout had hiermee namelijk het poorterrecht geschonden. De La-
lande werd op 8 augustus van dit jaar weer uit zijn hechtenis ontslagen. De affaire
raakte snel algemeen bekend en vele pamflettisten vonden in ruime mate stof om dit
schandaal breed uit te meten.4 In de paskwillen toonde men op dikwijls spottende
toon zijn affiniteit met een of beide slachtoffers. Dat de veelal anonieme dichters
daarbij hun hekeldichten in ruime mate wisten te voorzien van obsceen getinte me-
taforen, spreekt voor zich.

8.2 De Lalande-affaire

3 Op te maken uit ‘Lalands nieu gewonnen Lauwer-krans’ in: Vrijage 1661, p. 28.
4 Een 58 stuks tellende verzameling van plano’s bevindt zich in de Thysiusbibliotheek in Leiden (Port. Nr. 10 (2)).
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Al snel moet de gebundelde uitgave van vrijwel alle hekel- en schelddichten over
deze geruchtmakende relatie verschenen zijn. Onder de titel De soete vryagie van
Monsr. Gabriel de Lalande of d’ afgevalle Roos van Juffr. Elisabeth l’Estevenon
werd zij opgedragen aan de ‘Amstelse Jonckheydt’.5 Daarin noemt een zekere
V.J.B.v.A (van Amsterdam?) deze liefdesaffaire exemplarisch voor de ‘buyten-
spoorighe’ min. De 57 opgenomen spotdichten moeten voor de ‘jonghe jeught, in
dit ons bloeyende Amsterdam’ echter niet alleen tot vermaak dienen, zij moet er
ook lering uit trekken.6 Uit de spotdichten valt op te maken dat sommige schrijvers
duidelijk op de hand waren van De Lalande, anderen namen het voor Elisabeth op
en enkelen vonden dat er een hereniging moest plaatsvinden. Veel van hen bleven
zoals uit de plano’s blijkt, naamloos of vermomd. Opvallend is dan dat enkele na-
men, schuilnamen of initialen van die auteurs niet in de verzamelbundel zijn ver-
meld. Onder de schaarse namen die wel in het boekje zijn terug te vinden, vallen I.
Soet en J.S. op; andere aan Zoet te relateren ondertekeningen, ‘niet soet’ en ‘niet
soeter’, zijn wel van de plano’s bekend, maar ontbreken bij de gedichten in de bun-
del. In de DW is overigens geen hekeldicht over deze affaire opgenomen. 

8.2.1 Zoets boertige bijdragen

Van de twee gedichten die met Zoets ondertekening in de bundel zijn te vinden, is
er slechts één in plano bekend.7 Het betreft een fraai gedrukte verdediging van de
seksuele genoegens die de beide gelieven gesmaakt hebben, Op ’t Affronteeren van
het Hol, Men praet van ’t Fret als ’t Hoetje sol. Deze cryptische titel is een variant
op die van een eerder verschenen hekeldicht, ‘Het rechte fret int hol’, dat een spot-
tend overzicht geeft van de manier waarop beiden seksueel aan hun trekken kwa-
men en van het beëindigen van hun relatie. Uit de titels is op te maken dat de genita-
liën een centrale rol spelen in beide gedichten. Terwijl echter de anonieme dichter
met het overmatige gebruik ervan de spot drijft, kant Zoet zich juist tegen het ‘af-
fronteeren’, het beledigen van de delen.8 Hoewel zijn gedicht een boertige disso-
nant lijkt in zijn oeuvre van de laatste jaren, is de stijl waarin bespotting van de ano-
nieme dichter en de erotische fragmenten zijn gesteld, toch ‘deftiger’ dan hij
vroeger placht te hanteren. Met veel plezier beschrijft hij hun seksuele bedrijf waar-
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5 De gehele affaire is onderzocht door Hekman in zijn scriptie over de uitgave in boekvorm van deze paskwil-
len: B. Hekman, De Soete vryage van Monsr. Gabriël de Lalande of d’ afgevalle Roos van Juffr. Elisbeth l’Este-
venon. Van inleiding en aantekeningen voorzien. Doctoraalscriptie vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Lei-
den 1991. Van deze studie is gebruik gemaakt door Grijp 1992a, p. 340-366. 
6 Aan de door mij geraadpleegde exemplaren van deze in 1661 anoniem verschenen bundel zijn, van een aparte
katernsignatuur voorzien, drie toneelstukken toegevoegd: De rampsalige Min,Treurspel voor Kupido (twee de-
len), uitgegeven in ’s-Gravenhage door Jan Pietersz van Dam in 1661, en de Klucht van koddige Koert, zonder
uitgever en plaats. 
7 Zie Bijlage 1B, nr. 65.
8 Het fret werd gebruikt om een hol (van konijnen) in te gaan, een evident beeld! Onduidelijk is de betekenis
van ‘’t Hoetje sol’.
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bij verschillende erotische metaforen ontleend werden aan de bij die gelegenheid
circulerende woordenschat. Mogelijk bedacht hij enkele zelf. In dit vers vereenzel-
vigt de dichter zich soms met Lalande. Deze wordt, volgens Zoet, gekweld door al-
lerlei pamflettisten, terwijl zijn passie tijdens zijn gevangenschap geen uitweg kan
vinden. Hartstochtelijk roept hij om zijn Elisabeth. Het gedicht besluit met: 

Men roept heel Amstel door, Lalant en Stevenon,
’t Is ’t Meysje dat soo fraey en ’t knechje dat soo kon
Haer lieve Holletje daer ’t Fretje in quaem duycken,
Kreegh sy hem daer weer in, sy sou hem soo wel fuycken
Tot lieve Iuffr. pay van soete Suycker Doos,
O Aengenaemste soet, O steeltjen van mijn Roos,
Men sal een Ry-godin in de Klaverwey oprechten,
Geen Satyr die bestaet hier met de Nymphs te vechten 9

Men singen sal in ’t ront van Venus kleyne guyt,
Die heeft het met Lalant en my oock soo verbruyt.10

Nadat het gevolg van een hereniging in een obscene metaforiek was weergegeven, laat
Zoet tenslotte Elisabeth haar verlangen doorspekt met arcadische beelden uitspre-
ken. Daaruit is wel op te maken dat zij het vertrouwen in Cupido heeft verloren.

Uit het toegevoegde liedje dat op de wijs van ‘Wat gans felten’ gezongen moest
worden, blijken de verlangens van Lalande eens te meer. Hij beklaagt zijn ‘gevan-
genschap’ en fantaseert over de vrijpartijen met Elisabeth als hij uit het ‘Amstels
Huis’ bevrijd zou zijn. 

In het alleen uit De soete Vryagie bekende gedicht ‘Lalandes Quatertemperdagen’,
dat met J.S. gesigneerd is, ondervindt de gevangen gezette Franse koopman wat meer
de spot van Zoet.11 De titel die verwijst naar de rooms-katholieke vastendagen, geeft
duidelijk te kennen dat voor Lalande een periode van onthouding is aangebroken.
Jan Zoet, die vanwege dit gedicht later de mantel werd uitgeveegd, stond hier op de
bres voor Elisabeth. Lalande mocht namelijk weliswaar zijn seksuele verlangens met
haar bevredigen, maar moest verder zwijgen, want ‘Een Keerel mach het doen, maar
schellem die het seit’.12 Hiermee doelde Zoet op de loslippigheid die Elisabeth te schan-
de had gezet en Lalande in de gevangenis deed belanden. Met een enkele anekdote
kleurt Zoets diens situatie. In die tijd ontving Lalande namelijk bezoek van de Heer
Six, in wie mogelijk de vermaarde verzamelaar en latere burgemeester gezien kan wor-
den.13 Deze zei blij te zijn een korte tijd bij de gegijzelde te mogen vertoeven, want
buiten was het uitzonderlijk heet, waarop Lalande riposteerde dat hij in zijn plaats
liever buiten de stad het gezang der vogels zou opzoeken.14

8.2 De Lalande-affaire

9 Hoewel deze regels ongetwijfeld wijzen op seksuele genoegens, is de precieze betekenis moeilijk te achterhalen.
10 Op ’t Affronteeren van het Hol. Ook te vinden in Vrijagie 1661, p. 54.
11 Vrijagie 1661, p. 166-168.
12 Vrijagie 1661, p. 167.
13 Grijp 1992a, p. 347. Hierin wordt vermeld dat verschillende hooggeplaatsten een bezoek aan Lalande brachten.
14 Dit is een variant op een bekend gezegde, waarin de tegenstelling benadrukt wordt tussen buiten in het gezang
van de vogels en de gevangenis. Zie de Spaanschen Brabander, vs 33, waarbij in de editie in de DBNL verwezen
wordt naar Muller 1925, p. 295-96, en Verdenius 1946, p. 48-49.
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Een anonieme verdediger van Lalande sloeg Zoet met een fel hekeldicht om de
oren, ‘Uylen-zang voor de Platluys die op Juffers kosten heeft geleeft in zijn
Quatertemperdagen van Gabriel de Lalande’.15 De schrijver pareert Zoets gematig-
de spot met de loslippigheid van de koopman met een fel hekeldicht waarin scheld-
woorden niet geschuwd werden. Tevens suggereert hij dat Elisabeth hem voor zijn
rijmwerk betaalde. Zoet krijgt er dan behoorlijk van langs:

Vervloeckte schelm, onkundigh Monster-dier,
Schen-vlegels, die met Quatertemper-dagen
Lalande meent te plagen in sijn vier,
Die zware last valt u te zwaar om dragen.

De ladder hoopt eer lang te zyn gerecht,
Om zulck een’ Guit in d’eeuwge slaap te wiegen,
Is ’t rottigh aas voor Ravens dan te slecht,
Zoo magh de ziel geen Duivelen bedriegen,

Zoet, Schipper; zie de barning brant in ly,
Ghy laat uw kiel te jammerlijcken stranden,
Elizabeth sta u met munten by,
U beestig Schip zal noit met voorspoed landen.16

Zoet wordt hier de functie van schipper toebedeeld waarna de anonymus hem
voorhoudt dat een schipper die zijn schip slecht bestuurt, zijn reis ellendig zal zien
eindigen. In vergelijkbare trant wordt Zoet nog coupletten lang bestookt. Ook
wordt hij ervan beschuldigd zelf de eer van Elizabeth te hebben geschonden, name-
lijk door Lalande loslippigheid toe te schrijven.

Ook een zekere C.Q.17 maakte in zijn of haar ‘Jan Vos en Jan Soets Voorkraem-
praetje van Juffrouw Stevenon’ gewag van Zoets optreden in deze affaire, zij het op
een heel wat aangenamer manier. Hoewel de inhoud slechts een persiflage is op een
vermeende zwangerschap van Elisabeth Stevenon, verdient de passage waar Vos en
Zoet aan bod komen, zeker aandacht.

Wat mach de Keerel doch, zei ’t Vosje hier al praten?
Is zy haar maaghdom quyt, sy heeft het toegelaten.
Doe quam ’er Jan Soet by, die drollige Poëet,
’k Heb mee al wat gerymt, maar vrienden ’t is my leet.
Hoe zo, zei ’t Vosje, maar wat machje doch al zeggen,
Ick heb de Prins wel mee by ’t lincker bien gehadt.
En dat syn doodt ons was de aldergrootste schat,
Maar ick wel beter wist; Nu voorder van Lalande
Sei Kees de Lickebroer; wat dat en is geen schande
Sei ’t Waaltje by de poort men kan haar niet beklaagh, 
Het is haar eigen schuldt, zy deden t’zaam by daagh.
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15 Vrijagie 1661, p. 173-175.
16 Vrijagie 1661, p. 173.
17 Catharina Questiers? 
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Wech Rotsack18 hou jou beck, Laland is uit de Boeje,
’t Is best dat jy dat swyght, en wilje nimmer moeje
Met zulken swaren saak, daar ’t heele Hof van waaght.
Het welcke Stevenon hem al te laat beklaaght.
Jan Soet sprack, zo ’t so is, so laat ick noch iets drucken
Tot verdediging van Laland, en hare vreemde nucken.
Hier mee zo gaan ick heen, ick heb het al gevat.
Ick sal iets maken dat zal dreunen door de stadt.
Ho,ho, niet al te bont, sprack Krelis de Schoenlapper,
Ian Soet als jy begint soo bentg’ een snaackse tapper,
De zaack is by geleit, ’t waar best dat gy het liet,
Gy quamt door al jou praat wel in een swaar verdriet.19

Uit het eerste gedeelte van dit biografisch aandoende miniatuurtje komt naar voren
dat de op leeftijd gekomen kemphanen hun hekeldichten over deze affaire bagatel-
liseren. Zoet blijkt wel nog plannen te hebben voor een fors klinkende verdediging
van Lalande, maar Krelis raadt hem er van af te zien, want dan vraagt hij om moei-
lijkheden. Krelis’ waarschuwingen onthullen ook de faam die Zoet toen gehad
moet hebben, een tapper die bekend stond om zijn spot. 

De twee resterende plano’s zijn ondertekend met ‘niet soeter’ en ‘komt dat soet’.
Ondanks deze sterke verwijzingen naar Zoets auteurschap lijken mij die gedichten
niet uit Zoets koker te komen. Deze twee, ‘Lalands nieu gewonnen Lauwer-krans’
en ‘Stock in ’t Hondert’, zijn, zoals vermeld, anoniem in de bundel opgenomen.20

Vooral de erin gebezigde stijl maakt dat het tweede, nog meer dan het eerste, eerder
kreupeldicht dan hekeldicht genoemd kan worden:

Van haer soete vrijeragie,
Die sy voor een korte tijt,
Maer door Moeders groot kyvagie,
Hij sijn vrijheit raeckte quijt.21

Een dergelijk krom taaltje hebben wij Zoet nog nooit zien gebruiken. Mogelijk
hebben enkele ‘poetes minores’ in dit heterogene gezelschap Zoets initialen en
schuilnaam ‘geleend’, omdat diens gedichten een hogere ‘marktwaarde’ hadden.
Zoet zelf lijkt zich met deze affaire niet meer te hebben bezig gehouden. Ondanks
incidentele spot met de gegijzelde Franse koopman heeft hij zich vooral achter La-
lande geschaard, wat ook duidelijk uit zijn laatste opmerkingen valt te beluisteren. 

8.2 De Lalande-affaire

18 Scheldnaam voor de advokaat waar Elisabeth mee zou gaan trouwen.
19 Vrijagie 1661, p. 188.
20 Vrijagie 1661, resp. p. 28-29 en p. 29-31.
21 Vrijagie 1661, p. 30.
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8.3 Beroering in de doperse wereld 

De belangstelling voor deze schandaaltjes hebben Zoets aandacht voor de proble-
men waarmee de Amsterdamse doopsgezinde kerk der Vlamingen zich geconfron-
teerd zag, niet verdrongen. Integendeel, zijn bekommerdheid om het zielenheil van
de mens, in het bijzonder waar het de persoonlijke geloofsbelevening betrof, mani-
festeerde zich vooral toen de spiritualistische vrijgeesten, zoals Galenus Abra-
hamsz de Haan en David Spruyt, zich binnen de eigen gemeente aangevallen zagen.
Het Visch-net dateert al uit de aanloop tot de zogenoemde ‘Lammerenkrijgh’. In
het najaar van 1661 verscheen er van Zoet een verdedigend gedicht dat zich ten dele
ook als een religieus programma laat lezen, De Kristelikke Kruispoort Aan de ver-
heerde Doopsgesinden tot Uitrecht. Benevens De pauselikke Doolweg der Mennys-
te Synodisten van Leiden, Uit Liefde, onder verbeetering, voorgestelt.22 Dit acht-
tien coupletten tellende gedicht wordt besloten met een ‘Toegift aan de
Boenisten’.23 Vroegere biografen van Zoet verwezen al naar dit gedicht, om diens
afkeer van confessionalisme en voorkeur voor de opvattingen van Galenus te illu-
streren – alleen Meihuizen wist het vers te situeren.24 Deze laatste was tevens van
mening dat uit dit gedicht op te maken is, dat ‘de Collegiant Zoet blijk gaf volledig
op de hoogte te zijn van de kerkpolitiek der Vlamingen’. Hem het predikaat colle-
giant te geven is enigszins arbitrair, maar de geconstateerde belangstelling voor het
reilen en zeilen der doopsgezinden is evident. 

Omdat Galenus zijn standpunten inzake diverse geloofsopvattingen binnen de
doopsgezinde gemeente wilde verduidelijken, had hij deze in 1657 uiteengezet in
de Negentien Artikelen.25 Zijn spiritualistische denkbeelden waarin de werking van
de Heilige Geest als essentieel beschouwd werd, en leerstellingen en ceremoniën
naar een tweede plaats verwezen waren, zorgden voor veel commotie in het confes-
sionele kamp binnen de gemeente. Door zijn populariteit overleefde Galenus di-
verse aanvallen van vooral de zijde der orthodoxere Vlamingen. Omdat pogingen
om hem ten val te brengen steeds mislukten, belegde men op vrijdag 18 juni in Lei-
den een grote vergadering onder leiding van Tieleman Jansz van Braght. Tijdens
deze bijna vijf dagen durende bijeenkomst, wel de ‘Synode der Mennisten’ ge-
noemd, beoogden de confessionalisten de voorschriften en belijdenissen van de
doopsgezinde gemeente te uniformeren. Leraren van de gemeente met een afwij-
kende mening, waaronder vooral Galenus en Spruyt, dienden uit hun ambt te wor-
den gezet. De opzet mislukte echter en er werd een vrede getekend, zij het voorlo-
pig. Dat de strijd tussen de confessionalisten en andere groeperingen binnen de
doopsgezinde gemeente nog niet gestreden was, blijkt uit het hoog oplopende ge-
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22 De Kristelikke Kruispoort. Zie Bijlage 1B, nr. 66. Ook opgenomen in de DW, p. 172-176. 
23 In het pamflet en ook in de DW, p. 176. De Utrechtenaar Jan Boenes speelde een prominente rol in het conflict.
24 Zie Van Es in GLN 5, p. 218; Meinsma 1896, p. 118; Meihuizen 1954, p. 78.
25 Meihuizen 1954, p. 56 e.v.
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schil in Utrecht. Daar wisten de confessionalisten met steun van de burgemeesters
de schorsing te bewerkstelligen van enkele leden die onder meer beschuldigd wer-
den van sociniaanse sympathieën.26 Al eerder meenden de doperse ‘haviken’ dat
ook Galenus en zijn medestanders besmet waren met denkbeelden van deze toen
zo gevreesde sekte.

De houding van de Leidse en Utrechtse confessionalisten schoot een verder on-
bekende pamflettist in het verkeerde keelgat. Hij publiceerde een felle aanval met
Het nieuw gebooren Pausdom geteelt uit het laatst gehouden Menniste Sijnode van
Leiden en haar eerste Vrucht vertoont aan de weerloose Doopsgesinden van
Utrecht in Augustus Anno 1661.27 De teneur ervan blijkt reeds uit de titel. In het sti-
listisch overigens niet hoogstaande hekeldicht werden diverse leden uit het gezel-
schap van de gewraakte Leidse vergadering vergeleken met verfoeide katholieke
hoogwaardigheidsbekleders. Behalve Van Braght, die de paus werd genoemd, en
Jean Boenes de inquisiteur, figureren er een kardinaal, een abt en een paap. Zelfs
Broeder Cornelis, de beruchte Vlaamse pater werd weer van stal gehaald,28 om zijn
hatelijkheden te ventileren over de afvalligen, de Vlamingen die met de Waterlan-
ders ter kerke gingen! Over Boenes liet de pamflettist het volgende los:

Dan komt d’Inquisiteur, en wil van ijder weten,
Wat hij gelooft of niet: Astrologus wel hoe,
Studeert gij nu niet meer in Sterren en Planeten,
En van der Vrouwen aard, of bent gij dat al moe?29

8.3.1 De Kristelikke Kruispoort

Op de aparte titelpagina waarmee dit pamflet begint, is de globale indeling van het
gedicht aangegeven en de van een bijbelcitaat voorziene motivering van Zoet om
over het doopsgezinde gekrakeel te schrijven. Niet om te hekelen, noch om te be-
spotten, maar ‘uit liefde, onder verbeetering’ heeft hij hen deze Kristelikke Kruis-
poort aangeboden. Hij hield de ‘verheerde [verdrukte] Doopsgesinden’ daarbij
voor: ‘Waar Nijd en tweedracht is, daar is oproer, en alle booze wercken. Maar de
Wijsheid die van boven is, die is, ten eersten, zuiver, daar na vreedzaam, gezeggelik,
vol barmhartigheid, en goede vruchten etc.’.30 Deze voor Zoet kenmerkende ver-
maning zal de gelovigen hebben moeten aanzetten hun leven te beteren en de kruis-
poort door te gaan, de kruisgang van Christus te volgen. Deze metafoor lijkt een
noviteit van Zoet.31 Hij heeft daarmee zeker Christus’ kruisoffer bedoeld dat toe-
gang geeft tot de hemel, tot het heil, mogelijk gecombineerd met de vooral uit Mat-
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26 Meihuizen 1954, p. 78.
27 UBA: Port Gr.Folio 1661-2.
28 Zie over hem als voertuig van de politieke satire: Bostoen 1984, p. 254-261.
29 Het nieuw gebooren Pausdom.
30 Zendbrief van Jacobus 3:16-17. 
31 Het WNT VIII, 442 geeft voor kruispoort als enige betekenis: achtergeschutspoort. 
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theüs bekende ‘enge poorte,32 die alleen de ware Christen toegang geeft tot het he-
mels Jeruzalem. In de tweede strofe zegt Zoet namelijk; ‘Hy drong de Kruispoort
door’.33

Zoet begint het gedicht met op de liefde van Christus te wijzen voor diegenen,
die na een lijdensweg bijeengekomen zijn in zijn Vaders Rijk waar geen heerschap-
pij te vinden is. Men volgde Christus door de kruispoort en leefde dan in tevreden-
heid door Gods genade in een geweldloze wereld. Zo was het tenminste volgens
Zoet gesteld met de oude christenkerk waar slechts waarheid heerste. Dit fraaie ge-
bouw was echter door de antichrist omver geworpen en er werd alleen een leer zon-
der wetten en liefde gepredikt. Alom stroomde het bloed van de martelaren. De
paus zette zich tot regeren en wie voor dit monster niet boog zou zijn hevige toorn
in korte tijd bemerken. Velen zochten toen zelf naar het ware woord Gods, Luther,
Calvijn, Menno, doch ieder probeerde zijn eigen paus te zijn. Niemand sprak de
zuivere waarheid, wie vrede zocht, werd zelfs bedreigd. Maar nu is er 

Galenus, die geen mensch, aan zijn verstand, wil binden,
En d’ onvolmaakthaid, van zijn zelf, zeer graag belijdt.
Die geen Apostelkerk, in deeze tyd, kan vinden,
Die is de wakk’re Haan,34 daar ’t onverstand op byt.
Hy overkraait het al, in ’t straffen van de zonden.
De Nyd word allermeest, omtrent de deugd, gevonden.35

Galenus heeft voortdurend getracht de vrede te bewaren en het volk te beschermen,
maar hij werd belaagd. In Leiden, op de ‘Menniste Synode’, werd bij het uitbrengen
van het besluit36 volgens Zoet alleen het menselijk verstand gevolgd en men pro-
beerde er met de methoden van het ‘Pausdom’ dat wat onder de doopsgezinden in
liefde verenigd was, te scheiden. Even later werd ook bij de Utrechtse mennisten
een dergelijke domme drammerij waargenomen. Men probeerde tevergeefs de be-
oogde eenheid te herstellen door hulp in te roepen uit het gereformeerde kamp.37

Een andere foute zet was Boenes de macht te geven, want zo iemand betreedt de
lammerenkooi38 met een zwaard. Deze ‘inquisiteur’ liet zelfs de wereldse macht toe
zich te bemoeien met de ‘Godtskerkke’. Het resultaat was dat enkele doopsgezinde
leraren uit hun ambt werden ontzet.39

Zoet stelt Galenus’ handelwijze als voorbeeld: help de zwakke, gebruik vriende-
lijke woorden, wees lijdzaam en leef deugdzaam. Onder de mensen moet niemand
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32 Mattheüs 7:13-14. De enge poort was een populaire metafoor bij schrijvers en schilders.
33 DW, p. 172.
34 Galenus Abrahamsz de Haan.
35 DW, p. 174.
36 Waarschijnlijk bedoelt Zoet hiermee het Verhaal van Leyden; Meihuizen 1954, p. 72-73, noten 62 t/m 64.
37 Men zou de hulp ingeroepen hebben van Prof. Essenius en de predikant Gentman, zoals blijkt uit een voet-
noot in de DW, p. 174. Zie hierover Hajenius 2005, p. 89-93. 
38 Verg. de kerk ‘By ’t Lam’ en het daarnaar genoemde conflict de ‘Lammerenkrijgh’.
39 Het betrof vier leraren uit het Vlaamse kamp, die onder meer niet tegen een hereniging waren met de Water-
landers.
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zich als de meerdere opwerpen, want er is slechts één Meester. ‘Elk zoekke dan zijn
ziel op ’t nauwste te bewaren’, want verleiding, hel en dood zijn voortdurend nabij.
Zoet spoort de mensen daartoe aan:

Bevorder Kristirijk, dat eenmaal hier zal koomen.
Ziet dat gy Koningen, en Priesters worden meugt.
Bedwing uw tong, en wilt uw kwaade lusten toomen.
Doe niemand lijden: Zijt, in ’t lijden, zelf verheugt.
Wilt aan de weereld nooit, met uw gedagten kleeven.
Wie door de Kruispoort dringt, die vind het eeuwig leeven.40

Met dit slotcouplet waarin Zoets credo duidelijk aanwezig is, besluit hij zijn verma-
ning aan de Utrechtse ‘hardliners’. 

Ondanks die vermaningen en voorbeelden hoe als een zuiver Christen te leven,
heeft Zoet er blijkbaar geen vertrouwen in gehad dat de genoemde Jean Boenes en
diens volgelingen tot een dergelijk godzalig leven over te halen zouden zijn. Hun hou-
ding wordt in de ‘Toegift’ die achter de Kristelikke Kruispoort is geplaatst, scherp ge-
hekeld. Zij kwamen uit Leiden in Utrecht om op een schijnheilige manier ‘Liefde, en
Vreede en Trouw ’t Geweld op ’t lijf te zende’. Vanwege Boenes’ streven naar de macht
in de doopsgezinde wereld moet hij het in de eerste plaats ontgelden. Zoet is name-
lijk van mening dat het hem vooral te doen is om de val van Galenus te bewerkstel-
ligen, ‘Hy zou de wakk’re Haan de tong ten hals uitwringen’.41 Boenes moet zich
een apostel hebben genoemd, waar Zoet smalend op wist te antwoorden dat Judas
er ook een was. Hij besluit dan ook met de verzuchting: ‘Wel zalig zijnze dan die uit
dit Baabel loopen. // Waar zulk een Boender boend, daar is niets goeds te hoopen’.42

Opvallend is dat Zoet na jaren een gedicht weer vergezeld heeft doen gaan van
een keur aan bijbelplaatsen, in dit geval nieuwtestamentische. Uit hun aanwezig-
heid blijkt dat Zoet voor zijn toch niet alledaagse religieuze inzichten meer dan
vroeger zijn steun zocht in het Nieuwe Testament. De Kristelikke Kruispoort is te-
vens van belang om aan te kunnen geven dat Zoet op godsdienstig gebied zich wel-
iswaar niet identificeerde met Galenus, maar dat hem diens spiritualistische opvat-
tingen en levenshouding zeer na aan het hart lagen. Hij prees hem dan ook zeer ter
navolging aan. Dat hij zijn lezers de besproken levenswandel goed wilde inprenten,
blijkt uit het gebruik van de vele sententies. Zoals hij hiervoor zijn politieke opvat-
tingen comprimeerde in verschillende gedenkwaardige spreuken, zo vatte Zoet hier
zijn religieuze levenshouding op gelijke wijze origineel en herkenbaar samen. Zo
werden de door Boenes en de zijnen uitgesponnen listen om Galenus ten val te
brengen, in een breder perspectief geplaatst met de spreuk ‘De Nyd word aller-
meest, omtrent de deugd, gevonden’.43

8.3 Beroering in de doperse wereld

40 Kristelikke Kruispoort
41 Meihuizen 1954, p. 78.
42 Kristelikke Kruispoort
43 Kristelikke Kruispoort
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De Kristelikke Kruispoort werd aanvankelijk in 1661 door Cornelis de Bruyn op
de markt gebracht in een kwarto-uitgave.44 Deze uitgever van een vrij groot assorti-
ment aan gevarieerde titels heeft ongetwijfeld ook tot Zoets netwerk behoord, want
in zijn Amsterdamsche Vreugdtriomfe had hij Zoets ‘Luis op de kam’ opgenomen.45

Later zal Zoet nog een drempeldicht in een van zijn werken plaatsen.46 Merkwaardig
is dat De Kristelikke Kruispoort met de toegift aan de Boenisten ondertekend is door
J. Six. Dat een van de twee kanshebbers, Jan Six of Johan Six van Chandelier, dit
godsdienstige gedicht zou hebben vervaardigd, is zeer onwaarschijnlijk. De eerste
valt af om zijn hoge maatschappelijke positie en het ontbreken van bijzondere aan-
dacht voor godsdienstige, laat staan doperse kwesties, de tweede vanwege zijn totaal
andere op Huygens geënte, gecompliceerde stijl en tevens zijn onverdachte gerefor-
meerde geloof. Dat dit gedicht om zijn inhoud en stijl aan Jan Zoet kan worden toe-
geschreven, lijdt echter geen twijfel. Het is tenslotte ook in de DW opgenomen! 

8.4 Het Album Heyblocq 

In een van de huizen achter de Nieuwe Kerk in Amsterdam was tot 1666 de Latijnse
school gevestigd. Na de verhuur van dit gebouw aan de beroemde drukkersfamilie
Blaeu werd de school ondergebracht in een pand aan het Singel. Van 1648 af tot zijn
benoeming tot rector in 1670 was de bekende Jacob Heyblocq er als preceptor, leraar
klassieke talen, werkzaam. Hij had in Leiden theologie gestudeerd en na zijn kandi-
daatsexamen het plan opgevat als predikant naar Oost-Indië te vertrekken. Waar-
schijnlijk heeft hij dit plan laten varen, omdat hij door tussenkomst van zijn vader, pe-
del aan het Athenaeum Illustre, de genoemde functie kon vervullen aan de Latijnse
School. Jacob schijnt voor zijn latere rectorschap niet de nodige capaciteiten te hebben
gehad, maar na een niet al te aangename tijd heeft hij, overigens pas in 1685, toch eervol
ontslag gekregen.47 Faam verwierf hij echter door zijn album amicorum dat later door
de vele bijdragen van schrijvers, tekenaars en schilders, waaronder Rembrandt, een
grote vermaardheid kreeg.48 Zijn bedoeling was oorspronkelijk een verzameling be-
roemdheden in zijn album bijeen te brengen, maar ook minder bekende auteurs kon
hij blijkbaar verlokken een bijdrage te leveren. In zijn inleidend gedicht hanteerde hij
daartoe het bekende scriptor-manet motief: de schrijver blijft, ook na zijn verscheiden.

Onder de schrijvers bevond zich ook Jan Zoet. Deze heeft zich niet onbetuigd ge-
laten, van hem zijn er zelfs drie ondertekende en gedateerde bijdragen in te lezen.49

8 1661-1665: van ‘Op ’t Affronteeren van het Hol’ tot ‘In Teegenspoed kloekhartig’

44 Slechts één exemplaar is overgeleverd. 
45 Zie hoofdstuk 7, p. 417-418.
46 Zie hierna, p. 463-464.
47 Zie hiervoor NNBW 9, 351-352, en Thomassen en Gruys 1998, p. 11-20.
48 Van dit album is in 1998 een fraaie fascimile-editie vervaardigd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van
de Koninklijke Bibliotheek.
49 Deze zijn niet in de DW opgenomen. Ten Hoorn zal dit album niet in handen hebben gehad. Zie Bijlage 1A, nr. 4.
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De eerste stamt uit oktober 1661 en de andere twee zijn van 8 en 9 december van
datzelfde jaar. Hoewel zijn gedichten voor Heyblocq kwalitatief niet tot zijn beste
gerekend kunnen worden,doen zij zeker niet onder voor vele andere gelegenheids-
verzen van bekende en mindere bekende dichters. Zijn aanwezigheid in dit gezel-
schap van veelal klassiek geschoolde auteurs is opvallend. Hij is daarbij zelfs een
van de weinigen die meer dan één bijdrage leverde. Daarin roerde hij ook godsdien-
stige zaken aan. 

Twee ervan zijn de moeite van het vermelden waard.

Aan den geleerden heer Jakob Heijblok.

Jakob, die met God dorst wringen,
Tot zijn heup hem quam t’ontspringen,
Kreeg de naam van Israël.
Worstelt ghij mee, met die stercke,
Tot opbouwing van zijn kercke,
Vriend, zo staan uw zaken wel!
’k Wil van u het beste hopen,
En dit swakke lijntje knopen,
Aan uw Heijblok, eel van stof.
Heij dan, in de steege zinnen 
Van de jeugt, om prijs te winnen
Palen daar Gods naam en lof
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Door vergroot word, zonder toeven,
Om hier na, de rust te proeven.50

Zoet trekt hier een parallel tussen de met God worstelende Jacob uit Gen. 32:24-28
en Heyblocq, die moet strijden voor Gods kerk op aarde. Hiermee doelde hij waar-
schijnlijk op de godsdienstlessen die Heyblocq enkel malen per week voor de hem
toegewezen pupillen diende te verzorgen. Dit soort onderwijs ging hem blijkbaar
minder gemakkelijk af dan het geven van Latijn. Heyblocq diende de liefde voor
God in de daartoe blijkbaar niet gewillige jeugd te ‘heien’. Een dergelijke toespeling
op Heyblocqs naam blijkt een geliefd thema in het album. Met de rust die hem
daarna toegewenst werd, wijst Zoet hem waarschijnlijk op het hiernamaals, aan een
hint om iets te nuttigen in Zoets ‘Zoete Rust’ hoeven we hier niet te denken. Het
andere gedicht is van 9 december van hetzelfde jaar:

Aan den geleerden heer Jakob Heijblok

Wie brave geesten eeren wil,
Die moet in deeze school verschijnen.
Daar zulck een goedtje, bij dozijnen,
Voor Jakob zingt, beleeft en stil,
En, met het hipokreenze nat,
Zijn brein en bladeren bespat.
Hier komt Apelles en Homeer’,
In vol een praal, hun konst vertonen,
Gekroont met onverwelckbre kronen,
En wijst ons ’t padt tot zulck een eer.
Koom, volg dan dit doorluchtig spoor,
En streele harte, en oog’, en oor.
Ik zal, gelijk de schaduw ’t lijf,
U volgen, op mijn swakke veeder,
En strijken stil, bij Heijblok, needer,
Op dat ik ’t stichtlik tijdverdrijf
Mag hooren van zo braaf een man,
Die konst en zeeden leren kan.51

Zoet leidt zijn lezers nu naar het album zelf. De eerste twee regels voeren ons naar
de eerste gravure in het album. Dat betreft een uitslaande prent van Salomon Savry,
waar een schaars geklede man geknield met een schrijfblad in de handen schuin om-
hoog blikt naar de ‘tweekruinde’ berg, de Parnassus en de Helicon. Bovenop zijn
Apollo en zijn Muzen gezeten en rechts springt Pegasus van de berg af, terwijl on-
der zijn hoeven de Hippokrene ontspringt. Ondertussen onderneemt een naakte
man pogingen de Parnassus te beklimmen. Deze allegorie is door de dichter F.
Snellinx van een verklaring voorzien. Het album moet volgens hem dienen als een
rijmschool van de zanggodinnen waarbij de op het schrijfbord te lezen titel ‘de
school der brave geesten’ ‘niet kwalyk passen zou’. Het album zou volgens zijn op-
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50 Album Heyblocq, p. 119, transcriptie in Thomassen en Gruys 1998, p. 96.
51 Album Heyblocq, p. 213-214, transcriptie in Thomassen en Gruys 1998, p. 138.
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vatting een school verbeelden waarin de klassieke oudheid oproept tot navolging.
Zoet presenteert zich in zijn gedicht eveneens als een leerling die eerbiedig het op-
bouwende werk van de voortreffelijke Heyblocq wil bijwonen.

Het derde gedichtje dat een dag ervoor geschreven was, is slechts een spel met
Heyblocqs naam. Of de lof die Zoet Heyblocq toezwaait, ook beantwoord werd, is
onbekend. Wel werden Zoets bijdragen door Heyblocq in zijn bundel Farrago La-
tino-Belgica of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche Gedichten opgenomen te-
midden van die van andere contribuanten aan zijn album.52

Dat Zoet zich tot Heyblocq en dichters in zijn omgeving blijkbaar aangetrokken
voelde, kan onder meer verklaard worden door zijn hernieuwde aandacht voor
klassieke metaforen om het dichterlijke ambacht een hoger aanzien te geven. Zijn
eigen dichtschool floreerde, zij het waarschijnlijk vrij kort, onder de naam Parnas-
sus aan ’t Y. De gelijknamige verzamelbundel verscheen in de tweede helft van
1663. Dat Zoet religieuze motieven heeft gehad om de gereformeerde Jacob Hey-
blocq te prijzen, is niet aannemelijk. De godsdienstige denkbeelden van beiden la-
gen namelijk zo ver uiteen, dat Zoet in ieder geval om die redenen er geen brood in
gezien zal hebben deze voormalige predikant voor zijn dichterskring te winnen. In
het algemeen schrijven dichters op verzoek van de eigenaar een gedicht in zijn al-
bum. Ongetwijfeld heeft Heyblocq Zoet daartoe uitgenodigd, maar waarom hij er
dan drie op verschillende data in geschreven heeft, is onduidelijk. Een reden kan ge-
vonden worden in Zoets groeiende neiging zich maatschappelijk te profileren, door
zijn status enigszins op te schroeven. Zijn bezigheden in de komende tijd kunnen
voor een deel in dat licht bezien worden. 

8.5 Vondels Treurspelen

In het jaar 1662 bereikte de literaire productiviteit van Zoet haar dieptepunt. Een
verklaring ervoor is ten dele te zoeken in zijn hierna te bespreken godsdienstige en
literaire activiteiten. Misschien was hij reeds druk doende zijn Parnassus te organi-
seren. Voor zover was na te gaan heeft slechts één gedicht van hem dit jaar het licht
gezien. Het betreft een ongetwijfeld in opdracht geschreven vijf kwatrijnen tellend
vers, dat afgedrukt is voorin een nieuwe uitgave van Vondels treurspelen.53 Voor
dit op een na laatste werk dat de uitgever Cornelis de Bruyn op de markt kon bren-
gen, heeft hij blijkbaar Zoet gevraagd om de vele populaire toneelstukken nog eens
extra aan te prijzen.54

8.5 Vondels Treurspelen

52 Farrago Latino-Belgica of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche Gedichten gepast op allerhande gelegent-
heden en voorvallen. By Pieter van den Berge, op de Heerengracht, in de Berg Parnas. Amsteldam 1662.
53 I.V. Vondels Treurspeelen. Begreepen in twee deelen. By Kornelis de Bruyn, op de Nieuwe-zyds Voorburg-
wal, op de hoek van Drik [sic] van Assensteeg, 1662. t’ Amsterdam.
54 Molkenboer had reeds gewezen op deze editie en van vele stukken aangegeven welke druk in deze verzamel-
bundel aanwezig was (Molkenboer 1941, p. 27 en later Schutyvlot 1987, ‘Toneelstukken’, p. 123-221).
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Zoet wijdde zijn lofzang aan de ‘Konstlievende beminners der Treurspeelen’ en
noemde Vondel de ‘Vader, en vinder der Nederlandtsche Poëzye’. In Zoets ogen
overtreffen Vondels spelen die der Ouden, want de gouden zon van Athene gaat
ten onder en de Tiber zwijgt als ‘Dien grooten RIJNZWAAN’ aan het zingen slaat.
Hij stipt de emoties aan die verschillende spelen oproepen en wijst erop dat de lief-
hebbers geen verre reizen hoeven te maken, maar in de Amsterdamse Schouwburg
kunnen genieten van de Griekse en Romeinse heldendaden. 

Men heeft hier geen bewys, van elders, op te zoeken:
Den Schouburg waagt ’er van, met donderend geluid,
Wanneerze, al weenende, de goude verzen uit,
Die ons DE BRUIN nu veilt [te koop aanbiedt], in deez’ beknopte boeken.55

Door de hartstochten die in Vondels spelen sterk aanwezig zijn, met barokke beel-
den te beklemtonen, heeft Zoet gemeend de aandacht voor deze spelen onder het
kooplustig publiek te vergroten. Dit gedicht, dat overigens nog al wat gemeenplaat-
sen telt, is niet opgenomen in de DW. Dat Zoet voor deze uitgever op een dergelij-
ke wijze reclame heeft gemaakt, bevreemdt overigens niet, want Cornelis De Bruyn
was voor hem, zoals eerder bleek, geen onbekende.56

8.6 De Parnassus aan ’t Y

De meeste geschiedschrijvers van onze letterkunde hebben enige aandacht besteed
aan Zoets ‘dichterbent’, een letterkundig godsdienstige kring van grotendeels ‘mi-
nor poets’. Zij waren niet bepaald verrukt van het poëtisch gehalte van de in hoofd-
zaak religieuze gedichten die gebundeld in een 164 bladzijden tellende kwarto-edi-
tie waren verschenen. Te Winkel ervoer dat werk als ‘de erbarmelijke vruchten van
hun dichtarbeid’, volgens Zuidema was de poëzie ver te zoeken en ook Van Es
achtte de kwaliteit gering.57 Meer waardering kon men opbrengen voor de onder-
werpen waarmee de dichters zich op initiatief van Jan Zoet bezig hielden. Veel uit-
gebreider en intensiever dan zijn voorgangers heeft Meeuwesse in het kader van
zijn onderzoek naar contacten tussen Jan Luyken en Jan Zoet zich met deze kring
bemoeid. Zijn bevindingen betekenden een belangrijke aanvulling op de schaarse
kennis over deze kring, al zijn er wel kritische kanttekeningen bij te plaatsen.58

De vermelde verzamelbundel zal gezien de opdracht uit augustus van dat jaar in
de tweede helft van 1663 gepubliceerd zijn. De titel omschrijft Zoets doelstelling:
Parnassus aan ’t Y, of Konst-Schoole ter Deugd, Ontslooten en gëopent door voor-
stellinge van vijf-tien zinrijkke, ziel-voedende Vraagen, beneevens deszelfs Beant-
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55 I.V. Vondels Treurspelen, dl. I, *4. Zie Bijlage 1C, nr. 19.
56 De Bruyn drukte onder meer De Adelikke Huisvader en Kristelikke Kruispoort.
57 Zie resp. Te Winkel 1973 I, p. 527, Zuidema 1905, p. 87-88 en Van Es in GLN 5, p. 220.
58 Meeuwesse, 1952, p. 236 e.v.
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woordingen, Gedaan by verscheiden Liefhebbers der eedelle Poëzie, ten Huyse, en
door beleyd van Jan Zoet, Amsterdammer.59 Om het begin van deze activiteiten van
Zoet te dateren, is de laatste vraag uit dit boek van belang. Deze heeft betrekking op
welke wijze men het oude jaar kan beëindigen, zodat God in het nieuwe zijn zegen
zal geven. Aan de dichter die volgens Zoet het beste antwoord had gegeven, wordt
het laatste versje in deze bundel opgedragen. Karel Verloove verdient dan de prijs
om de zoete trant, waarop hij ‘’t Endt van het oude, en het beginne, van het Nieuwe
Jaar’ heeft beschreven. Om deze reden is het plausibel dat de dichtersbent mis-
schien al in 1661, maar in ieder geval in 1662, in wisselende samenstelling welis-
waar, bijeenkwam om op Zoets vragen ‘zinrijkke en zielvoedende’ antwoorden te
formuleren.

8.6 De Parnassus aan ’t Y

59 Parnassus aan ’t Y, of Konst-Schoole ter Deugd. Zie Bijlage 1B, nr. 68a en b. 
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8.6.1 De Herberg

Men zal elkaar ontmoet hebben in de herberg waar Zoet tapte, ‘De Zoete Rust’. Ar-
chiefonderzoek heeft niet uitgewezen dat Zoet de eigenaar van dit etablissement
was, hoewel hij er wel mee vereenzelvigd werd. Een overlijdensadvertentie uit 1668
geeft namelijk te lezen dat ene N.N. begraven is ‘in de baenbrugh steegh achter Jan
Soet’.60 De titel van de Parnassus aen ’t Y vermeldt echter dat de bijeenkomsten ‘ten
huyse’ van Jan Zoet gehouden werden en uit zijn ondertrouwakte van 1663 blijkt
dat zijn domicilie zich in de Binnen Brouwerstraat bevond. Maar uit Zoets gedicht
voor een oude bekende van hem, Klaas Seep,61 tevens een der poëten, blijkt duide-
lijk, dat de poëzie waar het nu om gaat, in ‘De Rust’ beoefend werd. Zonder twijfel
was Zoet het meest te vinden in deze herberg, die hij kennelijk als zijn eigendom
beschouwde, zoals op te maken is uit de volgende gedichtjes.62 De vermanende
woorden konden de bezoekers zich ter harte nemen:

Aan de BESCHOUWERS van de ZOETE RUST.

Wie Zoete Rust, en Vreede, mind,
Een gruuwel in de onkuishaid vind,
En nooit ongaalijk [onuitstaanbaar] poogt te zijn,
Die vind hier Bier, Tabak, en Wijn,
En Spijs, en Slaap-plaats, voor zijn geld;
Maar wie de dolle pijpen steld,
En pogt, en snorkt, op boevery,
Die gaa mijn Huis-deur vry voorby;
Wijl ik geen ander volk verwagt,
Dan dat by vreugd de deugd betragt. 

Zoet legde zijn bezoekers nog meer aan banden met de voor zichzelf sprekende 

Huis-Wetten

Vegten, smyten, dronkkenschap,
Borg vol zorg, en kwaade zeeden,
Vloekken, zweeren, vuil gesnap,
Word in mijn Huis niet geleeden. 

8.6.2. Het voorwerk van de Parnassus aan ’t Y

De bron voor vrijwel alle kennis over dichterkring, activiteiten en gedichten is de
Parnassus aan ’t Y zelf. Een uitvoerige bespreking van deze forse bundel is zeker op
zijn plaats, ondanks het feit dat het poëtisch aandeel van Zoet zowel kwantitatief als
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60 Kannegieter 1947, p. 96.
61 Zie hoofdstuk 2, p. 91.
62 DW, p. 61 en 62.
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kwalitatief van geringere betekenis is dan wij van hem gewend zijn. Jacob Benja-
min, een oude bekende van hem,63 heeft de moeite van de uitgave op zich genomen,
mogelijk niet tot zijn tevredenheid, want in 1698, ver na zijn dood, was er nog een
titeluitgave nodig om de restanten aan de man te brengen.64 De populariteit van dit
zedekundige dichtwerk mag dus niet indrukwekkend genoemd worden.

De titel diende met een gangbaar beeld uit die tijd, de Parnas, de deelnemende
dichters een duidelijke status te geven. Dit symbool van het hoogst dichterlijk kun-
nen was onder meer te vinden in het album van Heyblocq. De daarin aanwezige ti-
telgravure en Zoets bijdragen leken te preluderen op de oprichting van de dichter-
bent in de Zoete Rust. Evenmin was het tweede deel van de titel, ‘Konst-Schoole ter
Deugd’, een vinding van Zoet. Deze indertijd populaire benaming had hij kunnen
overnemen van zijn latere leermeester in de stuurmanskunst, Gietermaker, die zijn
leslokaal al had omgedoopt tot ‘Konst-school’.65 Tevens hebben de bekende deug-
denspiegels van de toen reeds lang overleden J.H. Krul, Minne-spiegel ter Deughden
en Wegh-Wijser ter Deughden Zoet voor diens Konst-Schoole ter Deugd kunnen in-
spireren, niet alleen voor de naamgeving maar ook voor bepaalde opvattingen over
deugd en deugdzaam leven. Hun denkbeelden ontliepen elkaar niet zoveel.66

De Parnassus aan ’t Y is ‘Toe-geëigent den Wel-geoeffende en Doorlugtigen Poêt’
Bartholomeus Abba’. Deze opdracht bevreemdt in zoverre, dat er over Abba in de
literatuurgeschiedenis, zo hij al genoemd wordt, weinig positiefs wordt meegedeeld,
een opvatting die door Wijnman na uitvoerig onderzoek naar Abba’s leven ook wordt
gedeeld.67 Slechts wat gelegenheidsgedichtjes zijn er van deze aan lager wal geraakte
advocaat in druk overgeleverd. Hij stond, zo men diverse hekeldichtjes uit Zoets kring
mag geloven, zelfs als onbetrouwbaar te boek. Als Zoet zijn Parnassus aan hem op-
draagt, is Abba pas 22 jaar, bekend als dichter en tevens van goeden huize. Zijn va-
der was een welgestelde brouwer die op het Singel woonde. Het is daarom niet uit-
gesloten dat de zoon met geld en relaties Zoet van dienst kon zijn of al geweest was.
Mogelijk heeft hij de uitgave zelfs financieel ondersteund. Verdere connecties zijn on-
bekend. Abba’s naam komt niet voor op de lijst van deelnemende dichters, hoewel
hij uiteraard schuil gegaan kan zijn achter niet meer te identificeren pseudoniemen. 

In hoogdravende bewoordingen wordt Abba geprezen voor zijn volmaakte ge-
dichten die verheven stof behandelen, een prestatie die ieders bewondering wekt.
Men gelooft, schrijft Zoet, dat u ‘aan de speenen van Pallas zijt opgevoed’. Vondel
achtte hem zelfs de roem en eer der Amsterdamse jongelingen. Deze uitspraak zal
op mondelinge overlevering berust hebben, want het enige gedicht waarin Vondel
Abba eerde, stamt uit 1664.68 Belangwekkender is echter wat Zoet daarna in zijn
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63 Hij was de uitgever van werk van Olearius. Zie hoofdstuk 6, p. 326.
64 Er is mij slechts één exemplaar bekend. Zie Bijlage 1B, nr. 68b. 
65 Meer voorbeelden in het WNT VIII, 578.
66 Zie daarvoor Kruls vroomheidsliteratuur (Wijngaaards 1964, p. 116-121).
67 Wijnman 1959, p. 149-165.
68 Wijnman 1959, p. 149 en 154 e.v.
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opdracht te berde brengt. Hij ziet in Abba een waardig beschermheer van een soort
poëzie waarin het streven naar het goddelijke belangrijker wordt geacht dan het
kunstzinnige. Deze expliciete nadruk op een dergelijke inhoud is voor het begrip
voor de gedichten uit de Parnassus aan ’t Y van groot belang, zeker omdat vroegere
beoordelaars een dergelijke visie kennelijk niet in hun oordeel hebben betrokken.
De rechtvaardiging van dit soort poëzie heeft Zoet waarschijnlijk gevonden in de al
vroeger gememoreerde dichtbundel Den Distelvink van Jacob Steendam, een be-
kende en belangrijke dichter in Zoets gezelschap.69 Het voorwoord van het tweede
deel van deze driedelige bundel uit 1649 is opgedragen aan de deugd- en kunstmin-
nende jongemannen van Nederland. Het betreft een uitvoerige beschouwing van
Steendam over de waarde van werkelijk stichtende poëzie. Volgens hem hebben
alle volkeren van de Schepper enige vonken wijsheid ingestort gekregen van de on-
misbare wetenschappen: de ‘Schriftuurlijke God-geleerdheyt’, de ‘natuurlijke
Wijsbegeerte’ en de ‘redelijke Dicht-konst’. Vervolgens worden in het betoog ver-
schillende aspecten van deze goddelijke wetenschappen uiteengezet. De ‘Dicht-
konst’ blijkt daarbij onafscheidelijk verbonden te zijn met de andere wetenschap-
pen. De eerst genoemde levert bewijzen uit Gods woord, de tweede redeneert op
grond van de aard van de geschapen dingen. De dichtkunst bestaat volgens Steen-
dam ‘in een eygen on-eygendlijke maniere van voorstel, bewijs, en wijsselijke on-
lokkende onderwijsing: uyt een reden-rijke-afbeelding aller goddelijke, en men-
schelijke saken’. Hij werkt dat dan als volgt uit: 

Maar de DICHT-KONST steld onse sinnen voor, met een aartige, vloeyende, ja levende-wel-
sprekendheyt (In een gevoegelÿke, en çierlÿke afbeelding) der Goddelÿke en menschelÿke
geheymnissen. Gebruykende een behoeftige (en haar toe-behorende) vryheyt, in ’t vertonen
der be-oogde, en be-oogelijke na-denkens-waardige saken: Also dat sy d’ongevoelijkste
doet gevoelen, d’onvernuftigste doet begrijpen, ’t geen haar eerst ongevoelijk, en on-be-
grijp’lijk scheen te wesen. En gelÿk sy is een heylige, Hemelsche ja Goddelijke-weten-
schap: so heeft-se ook by haar een eygen, hoge, verborgen, Goddelijke, ziel-bewegende
kracht: om het on-bewegelijkste, wreedste-hart (tot haar voorstel) te buygen: Mits sy niet
alleen de billÿkheyt tot een baar-moeder en teelster, maar ook de redelÿkheyt, tot een soe-
te-voedster, en op-queekster heeft: Die dit edele-schepsel in sulken hoedanigheyt stellen,
dat haren roem (neffens de TWEE meer gemelde wetenschappen) verre overtreft te roeme-
lijkste, aller geroemde dingen: Mits sy met een genesende quetsing het gemoed der slapen-
de-sondaren prikkeld: so dat-se (schoon machtig zynde) haar laten berispen, van mindere,
sonder toornigheyt: om vry-willig (als gebonden) op het pat der (onberispelijke) deugd
geleyd te worden. Ja met een verheven, antrek-kende-lieffelijkheyd beweegd sy het schep-
sel, tot na-volging van sijnen Schepper: verquikkende het gemoed des bedroefden: verwin-
nende de gedachten des self-sinnigen: en banende also den onwijsen een wech tot wÿsheyt.
’t Geen sy meer te wege brengt met een soete nodende, als straffe dreygende reden: Die sy
grond-vest in ’t verschil van deugd, en ondeugd, van billijkheyt, en onbillijkheyt: van ge-
voegelijkheyt en on-gevoegelijkheyt: en in de gevolgen van dien. Makende haar besluyt
vast, met veel fraye, gelijk-tonende-gelijkenissen door vergroting, en verkleyning, door
verlichting, en verswaring: met bevallige, sin-rijke, en veel beduydende woorden. Waarom
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de Dicht-Konst ten rechten word genoemd een sprekende-Schildery: gelijk die, een swij-
gende Dicht-Konst; want de Dicht-Konst is machtig (’t geense voorsteld) het gemoed des
hoorders in te beelden, als of het voor d’ogen tegen-woordig gesien wierde: so datter de
dadelijke werkingen van blijdschap, en droefheyt, gramschap, en besaadheyd, op volgen.
In tegendeel de gebreken naaktelijk treffende, kan sy bedektelÿk u quetsen, sonder (gevoe-
lijk) pijn te gevoelen: so dat gy (merkelijk) haar berisping merkende, nochtans niet en kunt
(of wild) merken hare scherpigheyt: maar een kittelende-prikkeling, vriendelijk-slaan, en
soete-wonding: als gewilde-sporen, tot de deugd, en deugds wegen.70

Deze uit 1649 stammende poëtica kan als een bij uitstek geschikte onderbouwing
gezien worden van de genoemde ‘Goddelijke Poëzie’. De dichtkunst is een weten-
schap, die een eigen goddelijke kracht heeft om de zielen der mensen te beïnvloe-
den. Zij weet de zondaren te berispen, hen naar het pad der deugd te leiden en zelfs
de Schepper te doen volgen. Deze effecten worden bereikt door haar aangename
‘soete’ argumenten, fraaie gelijkenissen en ‘sin-ryke’ woorden. Zij kan gebreken
aan de kaak stellen zonder de toehoorder of lezer te kwetsen; hij zal zelfs tot een
deugdzamer leven gemaand worden. 

Deze effecten dacht Zoet ook te bereiken met zijn ‘zinrijkke, en zielvoedende
Vraagen’ en, naar hij mocht hopen, dichterlijke antwoorden van gelijke aard. Zon-
der twijfel heeft Steendam met zijn poëticale opvattingen en vele dichterlijke bij-
dragen invloed uitgeoefend op de hele bent, en op Zoet vermoedelijk al eerder!

De opdracht aan Abba is gedateerd op 28 augustus 1663 en wordt gevolgd door
een eveneens door Zoet gesigneerde ‘Voor-reden’ aan de ‘Konst en Deugd-lieven-
den’. Daarin stelt hij dat er niets nuttiger en aangenamer is om de ledige uren door
te brengen dan je bezig te houden met zaken die het verstand scherpen en tegelij-
kertijd stichten en vermaken. Daarom is, zo vervolgt Zoet, deze ‘Konstschool’ op-
gericht om de verschillende gebreken die, ‘God beetert’, reeds al te diep zijn gewor-
teld, weg te nemen of te verbeteren. De instrumenten daartoe zijn vijftien nuttige,
zielvoedende vragen, die gevolgd zullen worden door ‘zeer reedelikke en zin-rijkke
antwoorden’, verrijkt met ‘vermaakkelikke Gezangen’.

8.6.3 De deelnemende dichters

Vóór de gedichten die Zoets initiatieven prijzen is er plaats ingeruimd voor een
kort overzicht van de gehele bundel. Onder de titel ‘Gevolg der Vragen, en Namen
der Beantwoorders’ zijn onder elke sterk ingekorte vraag de namen of zinspreuken
vermeld van de beantwoorders. Door de nummering valt in één oogopslag op wel-
ke dichters in de prijzen vielen. Het document geeft dus in vogelvlucht de spreiding
aan van het totaal aantal dichters over de vijftien vragen.

Zoets eigen bijdragen die vanzelfsprekend ontbreken in het genoemde overzicht,
zijn van geringe omvang, veel meer dan verschillende lovende versjes is er in deze
bundel niet van hem te vinden. Zoveel te meer is er van de 25 andere dichters opge-
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nomen, althans van een aantal, want lang niet iedereen had een antwoord klaar op
alle vijftien vragen. Ik heb de schrijvers globaal ingedeeld in twee groepen naar rato
van hun antwoord. Achter elke naam of zinspreuk is tussen haakjes het aantal ge-
dichten aangegeven dat van hem in de bundel is verschenen. Opvallend is, dat de
volgende schrijvers wel op een of meer van de eerste vijf vragen gereageerd hebben,
maar later nooit meer iets van zich hebben laten horen. Het zijn T.D. Blok (4 ), Ick
leef in de bladeren (=Claas Seep) (1), ‘Ick leer eerst’ (1), ‘Leeft Vrolik’ (5), ‘Namaals
Volkomen’ (1), F. van de Heuvel (1), A. Leeuw (3),71 Piet Hein (1), ‘Schout Haat en
Nijt’ (1), Dirck Zoutman (2) en J. Zoutman (5). Op de tien vragen erna is ook van
de volgende schrijvers slechts een antwoord bekend: T.D. Bosch (1), H. Bruno (2),
T.A. Laan (1), ‘Ludentio Studio’ (1), P. Rixtel (3), J. Staats (1). Een grotere produc-
tie kwam van ‘Fidem Spiro’(6), In ‘Verbo Spero’(5), ‘Lieft Stantvastig’(5) en P. Ver-
hoek (5). Alleen tegenwoordig bij de laatste vijf vragen waren Beelthouwer (4) en F.
Verloo (2). De veelschrijvers die op vrijwel iedere vraag één of zelfs meer gedichten
wisten te vervaardigen, zijn J. Steendam (12) en K. Verloove (15). 

Het is vrijwel zeker dat Zoet deze 25 scribenten nooit alle tegelijk in zijn herberg
bijeen heeft gezien. De meesten hebben een enkele keer hun mening in dichtvorm
aan Zoet overhandigd of zelfs meegedongen naar een prijs, maar hielden het na een
misschien teleurstellende uitslag voor gezien. De voorgestelde indeling laat, zij het
globaal, iets zien van de aantrekkingskracht die er van Zoets activiteiten uitging. Na
een start met overwegend mindere goden, meldden zich in de loop van 1662 schrij-
vers met een grotere bekendheid. Vooral met zijn vrienden Steendam en Verloove
heeft Zoet intensief samengewerkt.72

De antwoorden die de lezer voortdurend trakteren op leerzame, moraaltheologi-
sche stof, bevatten in het algemeen vrijwel geen personalia. Eén van de weinige uit-
zonderingen hierop vormt de uit Haarlem afkomstige en slechts 22 jaar tellende
dichter Pieter Rixtel.73 Zijn bijdrage aan de Parnassus heeft wel voor enige commo-
tie gezorgd binnen de dichterbent. In een antwoord op de twaalfde vraag, die over-
wegingen betreft van een zoon die door zijn ouders gehaat wordt, valt hij een ande-
re inzender op diens antwoord aan. Mogelijk heeft de geattaqueerde schrijver, Karel
Verloove, Rixtel eens onheus bejegend, want deze meende fel te moeten reageren:

2. Hy die dit vraaght, hoe ’t haten is t’ontgaan,
Benijd my selfs, want ’t is de Dighters eygen,
Dat sy, uyt haat, die in haar vaarsen raan,
Met laster-schrift, in ’t light of heymlik dreigen.

4. Is ook myn Sang vol feylen, naar de konst;
Hy toonze, ik sal sijn onderwijsingen prijsen.
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Veracht hy ’t al uyt haat; ick aght het gonst,
En soek ’t gebrek, dat hy me haat te wijsen.

5. Wie siet, en weet, dat hy gebrekk’lik gaat,
Naar beeter traght, hoe wel hy ’t niet kan krijgen,
En and’ren ook tot sijn begeerte raat,
Wert wel gehaat, maar niet van God, door ’t swijgen.

6. Daarom hoe ’t loopt; of elk my haat, en vloekt,
Ik wil mijn haat VERLOOVEN, en niet treuren,
Mijn dight-lust, die de beste voorgangh soekt,
Sal VASTER STAAN, en al wat mank gaat steuren.74

Deze coupletten zullen Rixtel zijn ingegeven door niet malse kritiek op eigen werk.
In zijn ‘Eer-Versen Aan den Kunst-en-Geest-rijken Rijm-dichter Jacob Steendam’,
die naar Zoets oordeel het beste antwoord op vraag XII gaf, besprak Verloove zelf
de antwoorden daarop, waarbij hij uiteraard Steendams winnende gedicht alle eer
bewees, maar ook dat van anderen, waaronder Rixtels bijdrage:

Ook liev’ ik Rixtels kunst, sijn scharp gesleepen veeder,
Is gansch doorluchtigh gaauw; wanneer sijn kloek verstand,
Die wel gebruyken wil. Maar dogh! hy is heel teeder: [licht geraakt]
Wijl dat hy ligt’lik blaast tot dat’et twist-vuur brand,
Daar’t eerstmaal vreedig was; dogh: ’t zal nogh wel verkeeren,
De tijd, kan ’t wyze brein, nogh wijzer wijsheyt leeren.

*Dit zeyde Al lang genoeg geteemd*, sey Rixtel, ’t is de waarheyd,
Rixtel tegen Ik dank u STEEN-DAM; wijl gy hebt mijn vraag voldaan,
my als ik Ik wensch Apollo met sijn al-doorstraalb’re klaarheyd,
hem afverg- U lang beschijnen mag, en fiere Lauwerblaên,
de het be- Wil vlegten om uw hooft, in spijt van die ’t benijden,
wijs dat ik De nijd wil (in ’t gemeen) eens anders eer bestrijden.75

hem benijde.

Het is zeer wel mogelijk dat de gehele sfeer onder de bentgenoten werd geken-
merkt door een geregelde afwisseling van vrolijke momenten en gekrakeel. Niet al-
leen Jan Zoet was opvliegend van aard,76 ook Rixtel en met hem mogelijk vele ande-
ren over wie wij niet geïnformeerd zijn. Incidenteel is uit een enkele dichtbundel
een herkenbaar gedichtje te vinden dat ons een blik gunt op de onderlinge verhou-
dingen. Het volgende ongedateerde kwatrijn komt voor in Rixtels Mengelrymen:

Vrage aan de vierigen Poet I:S:

Waerom verft zig uw Neus met paerse en roo karbonken,
O Jacob! is het ook de Verf der Deugt, of niet,
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Of wortze in zigh beschaemt, als ghy haer over-ziet:
Om datse, een Mensch’lijk Lit, voor d’Ezels kop moet pronken.77

Dit spotvers waarmee ongetwijfeld Jacob Steendam (I:S:) werd geattaqueerd en dat
zeker uit de Parnasustijd stamt, wijst op een bepaald soort studentikoze pesterij-
tjes. Op het overgebleven portret van de bespotte parnassien valt in ieder geval geen
drankneus waar te nemen. Mogelijk moest of wilde de jonge Rixtel opboksen tegen
de oudere, meer gevestigde dichters in deze bent. 

Uit Hoorn was de bekende Hendrik Bruno, voormalig gouverneur van de zoons
van Constantijn Huygens, overgekomen. Ter ere van hem dichtte Rixtel ‘Op de
Aenkomst van den Poët Hendrick Bruno In de Dight-School op-gereght door Jan
Zoet Aen de Y-stroom’.78 Dit als stroomzang beginnend lofdicht bevat onder meer
Rixtels waardering voor het initiatief van Zoet een dergelijke Helicon voor ‘de
Geesten, Jonk en Grijs’ aan het IJ op te richten. Een dergelijke opzet bekoorde alle
kunstliefhebbers en wekte ook Bruno op aldaar een vraag te gaan ‘ontbinden’, ver-
klaren.79 Rixtel bleek goed geïnformeerd over deze in 1662 45-jarige schrijver, want
hij karakteriseerde lovend enkele werken van hem. Bruno werd volgens Rixtel vor-
stelijk onthaald en kwam ‘als ’t hooft van ’t Bendt’ aan het hoge einde van de tafel te
zitten. Meeuwesse vermoedde hierbij dat Bruno als voorzitter fungeerde en dat aan
Zoet het eindoordeel en de supervisie toekwamen.80 Volgens Rixtel zag men deze
gevierde dichter graag op die ereplaats. Hij zal zeker toegedronken zijn, waarna

Daer elk hem eert, en op zijn Lippen let,
De vreught verwacht, uyt zijne Hersen-Schaelen.
Naer dien wat oyt in Geest en Konst bestont,
Aen zijn Vernuft, een woonplaets soght te vinden.81

Het voorzitterschap zal, gezien zijn kortstondige aanwezigheid, meer gezien moe-
ten worden als een soort eer die men betoont aan een beroemde gelegenheidsgast.
Ook Jan Zoet ontkwam niet aan Rixtels spotlust: 

Aen den doorlughtigen Poët JAN ZOET,

Gy klaeght dat Abba geen belofte aen yemant hout,
En niemant min bedrieght, als die hem niets vertrout;
Ey kraeyt dit niet zo luyt, gy maekt dat ligt maer dover [doffer]:
Hy hout wat hy belooft, maer geeft het niemant over.82

Zoet had zich blijkbaar vergist in Abba: hij bleek onbetrouwbaar. Hoewel dergelij-
ke dichterlijke notities van Rixtel niet overschat moeten worden, schetsen zij toch
enigszins een beeld van de bijeenkomsten van de parnassiens in Zoets etablissement. 
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8.6.4 Inleidende gedichten

Twee belangrijke dichters uit de bent hebben met een groot gedicht het belang van
de bundel aangeprezen: P. Verhoek en J. Steendam. De eerste heeft een soort
stroomdicht vervaardigd, ‘Inwyding van ’t Bendt der Dighteren, Onder de Hooft-
Poët Jan Zoet’. Dit twintig sextetten tellend gedicht is gewijd aan de IJ-god. Het rij-
ke IJ, door zowel inlandse als uitheemse watergoden vereerd, begroet zijn broeder,
de Amstel, om hem deelgenoot te maken van waardevollere zaken dan de schatten
die zijn aangevoerd uit de vier windstreken der aarde. Daarbij worden beroemde ri-
vieren aangehaald die weliswaar roemruchte wapenfeiten van beroemde helden
hebben ervaren, maar die hun eeuwigdurende bekendheid voornamelijk danken
aan dichters zoals Homerus en Vergilius. De macht van de pen wekt de IJ-god op
tot de volgende ontboezeming 

Dit wekt mijn Geest tot vreught, en ’t kan my meer vermaken,
Dan al den donder der Kartouwen langs mijn vloet,
Door dight-konst sal mijn lof tot aan de sterren raaken,
Ik heb Homeeren en Vergielen in mijn stoet, 
Noyt kan Latijn noch Griek hun duytsche vaarsen wraaken,
De Dight-konst toond haar pracht in allerhande spraaken.83

Naar het Griekse voorbeeld regelde Zoet volgens Verhoek zijn eigen pythische
spelen bij het IJ, ‘Van schrand’re vragen lokt hy al wat Geesten saam’. Verhoek
voegt vervolgens verschillende deelnemende dichters bijeen in enkele coupletten,
soms vergezeld van een enkele bijzonderheid. Steendam heeft bijvoorbeeld zijn
Distelvink reeds laten horen in Nieuw-Nederland. Allerlei roemruchte dichters
hadden zich verenigd op deze Parnassus, waardoor de luister van het IJ zo vermeer-
derd werd, dat andere rivieren in de schaduw bleven. Dit leidde tot grote vreugde
onder de nimfen en de tritons, de trouwe rivierbewoners, die daarop hun schelpen
en hoorns als drinkbekers aanboden, want het vocht der druiven wekt de dicht-
kunst op. Maar de Amstel toonde hun een andere beker, die door Proteus, de zee-
god met voorspellende gaven, gegraveerd was. Daarop had hij in parelmoer op
bloedkoraal de zanggodinnen gesneden, die zich om de wieg van Jan Zoet hadden
geschaard. De zuigeling neuriede zijn versjes zonder daar kennis van te hebben.
Ondertussen legden bijen hem honing op de lippen, waardoor Verhoek dit couplet
met de volgende sententie kon afsluiten: ‘Die jong het soet geniet, kan oud ’t geen
soet is seggen’. De andere zijde van de beker verheerlijkte Zoet op een geheel ande-
re wijze. Een grootse dag uit zijn leven is er afgebeeld. In het indrukwekkende hof
in Den Haag, temidden van ‘aartsche Godd’likheên’, sprak Constantijn Huygens
hem toe, terwijl hij Zoet ondertussen een gouden beeldje van de prins omhing. De
stroomgoden vlochten voor Zoet een lauwerkrans en vooral de IJ-god uitte zijn
verrukking, want deze dichter heeft hem bevrijd van het sterven.
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Sijn Lauw’ren sullen noyt verwelken door de tijt,
Soo moet Parnas, aan ’t Y, en d’Amstel, weelig groeyen,
En vrede, en welvaart, doe de duytsche Dight-konst bloeyen.84

Een hele verzameling van kleine en grote samenstromen zong de verwachting dat
Apollo door Geest en Kunst de harten der bentgenoten dankzij de vragen van Zoet
zal mogen ontvonken. Hiermee eindigt dit barokke gedicht dat slechts zeer ten
dele, zoals zal blijken, met de inhoud van de bundel convenieert. 

In het volgende gedicht, ‘Op Parnas an ’t Y, an de Konst-Minnende’, dat de stilis-
tische tegenhanger van Verhoeks vers genoemd kan worden, geeft Jacob Steendam
zeer verkort Zoets vragen weer. Ook hij laat over de meeste dichters zijn licht schij-
nen, maar het merendeel blijft desondanks in de duisternis. Zijn stijl is sober, alle-
daags en soms koddig, zoals:

Hier vraagd het schrander breyn van ZOET,
Met kun, en kennis, an ’t gemoed:
Om jong en oud te lokken.
Hier schaft ons VISSCHER,85 op den disch,
Gesouten, en bekende-visch.
Hier schenkt ons BLOK,86 sijn blokken.87

De hier genoemde toespelingen zullen alleen door enkele tijdgenoten begrepen
zijn.

Van Zoet zelf is er tenslotte nog een welkomstgedicht, ‘Aan de lief-hebbers Van
de Zoete Rust en Eedle Rym-konst’.88 Hij geeft hoog op van het poëtisch gehalte
van zijn dichterskring:

Wie zoet vermaak mint, met KLAAS SEEP,
En, in de blaad’ren, zoekt te leeven,
Die moet zich, in de RUST begeeven,
Daar God APOLLO met sijn sweep,
De Geesten drijft tot Poëzy,
En duysend deunen haar leert queelen,
Om yeders hart en oor te streelen,
Met puyk van eed’le Rijmery.
Men vindt’er meer dan ’t Griecx Parnas,
En meer dan neegen Zang-goddinnen,
Die, aan de Hengsten-bron haar zinnen,
Staag laaven uyt doorluchtig glas:
En daaglix, by de morgen-vreugd,
Op heur banket, u zo onthaalen,
Dat ghy, by zulke zonne-straalen,
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De weegen vind tot konst en deugd.
Wie zoet vermaak mint, met KLAAS SEEP,
En in de blaad’ren, zoekt te leeven,
Die moet zich in de Rust begeeven,
Daar God APOLLO, met sijn sweep,
De Geesten drijft tot Poëzy,
En toont zich Rustigh, Zoet, en Bly.

In dit vers wordt een oude bekende, Claas Seep, als lokaas te gebruikt om meer
dichters zijn herberg binnen te krijgen. Ons ontgaan echter Zoets motieven om
juist deze dichter daartoe te gebruiken, die ‘slechts’ op het vermaak dat dichten
schenkt, wijst en niet op goddelijke ingeving. Seep heeft de Parnassus aan ’t Y met
maar één sextet verrijkt89 en zijn dichtwerk ontbeert, voor zover bekend, die god-
delijke inslag die voor Zoets dichtgezelschap juist zo kenmerkend was.90

Opvallend is dat Zoet met dit vers, waarschijnlijk ook uit 1663, reclame heeft ge-
maakt voor de dichterskring in zijn herberg, waar men op een aangename wijze in
een rustige omgeving zich aan de dichtkunst kon wijden. Blijkbaar was de bestaan-
de dichtersbent zo uitgedund, dat het voortbestaan van een dergelijke kring twijfel-
achtig werd. Meeuwesse zette al vraagtekens bij de continuïteit ervan na 1663, die
hij overigens bij gebrek aan geconstateerde consistentie liever met de term milieu
aanduidde.91

8.6.5 De praktijk

Uit het geciteerde gedicht kan opgemaakt worden dat de bentgenoten al in de och-
tendstond bijeenkwamen om ‘konst en deugd’ te bespreken, waaronder dan waar-
schijnlijk de meegebrachte gedichten begrepen zullen moeten worden. Uit de ant-
woorden en opmerkingen van Zoet in de Parnassus aan ’t Y is een reconstructie van
de gang van zaken mogelijk. Zoet schreef een vraag op een papier dat rondging of
opgehangen werd. Daarna stortten de parnassiens die zich geroepen voelden een
antwoord te formuleren, zich – misschien thuis – op het vervaardigen van een of
soms meer gedichten. Zoet las alle gedichten en bepaalde met de aanwezige dichters
de uitslag of vroeg naar de mening van een hem welgevallige dichter. Zijn waarde-
ring liet hij tevens blijken uit een of meer kleine versjes, vaak een niemendalletje,
waarin onder de reeks antwoorden de winnaar van de eerste, tweede of soms ook
derde prijs bedankt werd. Onbekend is echter of alle antwoorden werden gepubli-
ceerd. Een blik op de gang van zaken wordt ons gegund door een waarschijnlijk
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door Zoet opgesteld cursiefje dat tot slot van de antwoordreeks op vraag twee in de
bundel is opgenomen:

Gunstige, en bysondere Heeren en Vrienden, de lust en liefde, zo tot d’Eedele Rijm-konst,
als deugdelikke wetenschappen, hebben my de vrymoedigheid gegeven, van dese navol-
gende vraagh, aan Uw E. voor te stellen, bedanckende Uw E. voor de moeite die ghy geno-
men hebt, van uwe antwoorden, my, daarop, ter hand te stellen, hoope ’t zelve met alle
danckbaarheid te verschulden. Gelieft dan een weinig stilte te geeven, om zo het een als 
’t ander aan te hooren, en een rechtmatig oordeel met my te vellen op de verdienste der op
gehangen prijzen: ’t welck doende zult u my verplichten, om nu; en altijd te zijn.

Gunstige en bysondere Heeren en Vrienden, Uwe aller Dienst-willigste.92

Deze unieke mededeling suggereert een ‘geanimeerde’ sfeer, waar Jan Zoet boven
het geroezemoes uit moest zien te komen. Over de toe te kennen prijzen waarop af
en toe gewezen wordt, loten en een enkele krans, kon tot een consensus gekomen
worden, maar meestal bepaalde Zoet wie bekroond werd.93

8.6.6 De vragen

Bij de vijftien vragen zijn in totaal 88 antwoorden van verschillende lengte in dicht-
vorm in de Parnassus aan ’t Y opgenomen. Van de meeste vragen mogen wij door
een enkele opmerking van een contribuant aannemen dat zij door Zoet zelf gefor-
muleerd werden; van drie zijn andere inzenders bekend. Een zekere Tako Kasius,
waarschijnlijk een anagram, stelde vraag zeven, een eveneens onbekende Meulen-
hof vraag acht en K. Verloove nam de laatste voor zijn rekening. 

Alvorens op de inhoud van vragen en antwoorden in te gaan, is een verantwoor-
ding voor mijn bespreking op zijn plaats. Hoewel de Parnassus aan ’t Y aan Jan
Zoet toegeschreven wordt, dient men te bedenken dat de eigenlijke inhoud het
werk is van 25 dichters, de bentgenoten. Omdat Zoet als de initiator van deze dich-
terskring gezien kan worden, is het zeer aannemelijk dat de gedachtewereld die uit
veel antwoorden op zijn vragen te reconstrueren valt, hem niet vreemd was. De
dichters die in de prijzen vielen, hebben uiteraard denkbeelden verwoord die Zoet
welgevallig moesten zijn. Aan te nemen valt dus, dat die levensbeschouwing gro-
tendeels met die van Zoet overeenkomt. 

Hoewel een indeling naar onderwerp van de vijftien vragen arbitrair is, lijkt mij
het volgende schema te verdedigen: de vragen 1, 4 en 10 gaan over de arme mens, 7,
9, 11, 12 en 15 vragen om een morele keus, 2, 3, 13 en 14 betreffen een ondeugd, en
de vrouw en het huwelijk staan centraal in de vragen 5, 6 en 8.94 Behandeling van
alle vragen met antwoorden zou dit onderdeel van het onderzoek onevenredig
groot doen uitvallen, zij is in dit geval ook onnodig, omdat de inhoud van verschil-
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lende antwoorden op een aantal vragen elkaar nog al eens overlapt. Daarom heb ik
voor de bespreking uit elk van de vier onderwerpen één vraag gekozen met de bij-
passende antwoorden. Die zullen samen voldoende inzicht verschaffen in het spe-
cifieke karakter, zowel van Zoets opvattingen als van die van de bent.

8.6.6.1 Vraag 1
De eerste vraag, ‘Hoe zal ’t den armen mensch, op deese weereld, maaken, // Om,
uit zijn onrust, in de zoete rust te raaken?’,95 wordt door Meeuwesse programma-
tisch genoemd en tevens karakteristiek voor de herbergier.96 Gezien het grote aan-
tal antwoorden heeft Zoet met deze vraag, waarvan de uit de inhoud voortgekomen
adviezen zeker als zijn paradepaard gezien kunnen worden, een gewild thema aan-
gesneden, namelijk aandacht voor de arme, dus beklagenswaardige mens en diens
toekomstverwachtingen. De ons verder onbekende winnaar Tewis Dircxs Blok
heeft met zijn drie korte gedichten het programmatische kader geschapen. In zijn
overigens niet van veel poëtische gaven getuigende versjes, wordt de arme mens ge-
adviseerd zijn God te beminnen, de zonden af te snijden, de evennaasten lief te heb-
ben, ootmoedig en zachtmoedig te zijn. Tevens dient hij Staatzucht, het streven
naar een hoge positie dus, voor drek en vuiligheid te zien, maar het ‘Jok Christi’ te
dragen en daarbij zowel tong als lusten aan banden te leggen. Als hij aan deze voor-
waarden voldoet, zal hij hier en ook ‘hierna’ ‘rust bekomen’. Een dergelijke levens-
houding wordt ook door andere dichters aangeraden, zij het dan met voorbeelden
onderbouwd door bijbelplaatsen.

De volgende, ook verder onbekende dichter, ‘Leeft Vrolik’,97 vindt de mens arm,
als in hem de onrust overheerst, hij naar overvloed streeft en alleen maar van mate-
riële zaken houdt. Het beste voor de mens is vrolijk in het gemoed te zijn en arm
‘naar den geest’. Ook volgens andere dichters is het doel van deze adviezen, dat de
ziel van de mens tot rust komt en met een woordspeling, zelfs tot de ‘Zoete Rust’.
Volgens de anonieme Piet Hein moet de arme mens niet naar ijdelheid zoeken,
maar naar het juk Gods, dat gemakkelijk te dragen is, een aanbeveling die overigens
op allerlei plaatsen in de hele bundel wordt gedaan. Jacob Steendam presenteert
zich met een forser gedicht, in dit geval echter nog niet voorzien van een groot aan-
tal bijbelplaatsen. Hij laat de Rust optreden die het loon is van de arbeid. Dat loon
overtreft de diamanten kroon van de ‘alder-grootste koning’, die slechts naar macht
en rijkdom streeft. Rust vreest alleen voor onrust. Doch te vrezen hoeft de mens
niet als hij slechts de goddelijke wetten leest in Deuteronomium 17, waar gezegd
wordt dat hij zich niet zal vermeerderen met vrouwen en paarden, dus zich niet zal
verrijken,98 Steendam wijst er nadrukkelijk op dat men zijn hoop moet stellen op
Christus, waarna de onrust zal verdwijnen. Wie dat doet,
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Die Tracht niet, na een hogen staat,
Die haat de snode eygen-baat.
Die wensch na liefd, en vreede.
Die sterk ’t Geloof, met ware-boet:
So sal hy RUST, in sijn gemoed
Genieten, hier beneeden.

Die kom tot Christus, (als vermoeyd,
Belast, beladen, en geboeyd:)
Hy, sal hem ’t eeuwig-leeven,
De Saligheyt, an Ziel, en Lijf,
Den Heemel (tot een vast verblijf,
En SOETE-RUST-PLAATS) geeven.99

Als deze ‘arme’ mens een vredelievend leven leidt, dan bezit hij hier op aarde een
rustig gemoed. Volgt hij echter Christus na, dan bereiken lichaam en ziel het eeu-
wig leven, waardoor voor eeuwig een zoete rustplaats is gevonden. Duidelijk is dat
Steendam de eerder voorgestelde adviezen heeft uitgebreid en van een ruimere bij-
belse achtergrond heeft voorzien. Karel Verloove sluit de rij, hij was namelijk voor
een goede plaats te laat gekomen met zijn antwoord.

Schoon dat mijn Muza komt nu d’Eer-krans is begeeven:
De Lust, de Rijm-lust is ‘t, die haar heeft aangedreeven.
Verschoon haar dan, ô Zoet! dat zy de Reeden-maagd
Dit verz uyt liefde schenckt; wijl dat ghy hebt gevraagd:
Wat zaak ons dienstig zy, om Zoete-rust t’aanvaarden.100

Deze Haarlemse, dichtende aanspreker en vriend van Jan Luyken zullen wij voort-
durend tegenkomen in deze bundel. Ook hij maakte in het algemeen, zoals Steen-
dam, ter adstructie ruim gebruik van voorbeelden en bewijzen uit de bijbel. In zijn
antwoord op de onderhavige vraag wijst hij op de kortstondigheid van al het aard-
se, zoals de bijbelse Job dat al ervaren had: God geeft, God neemt. Al onze bezittin-
gen zijn slechts te beschouwen als ‘leen-goed’, de enige zekerheid die de mens heeft
is het godsvertrouwen. Door dit te beseffen, verkrijgt men de ware rust, ‘hier en in
de Eeuwigheid’.

Of de bentleden samen zongen, weten wij niet, maar Verlooves ‘Toe-zang’ op
het voorafgaande, op de wijs ‘Florida zoo het weezen mag’ kan er als een indicatie
voor gezien worden. Verschillende dichters voegden namelijk liederen en liedjes
toe aan hun serieuze repertoire. Jan Zoet ontving al deze antwoorden en reageerde
met het volgende vers:

8 1661-1665: van ‘Op ’t Affronteeren van het Hol’ tot ‘In Teegenspoed kloekhartig’

99 Parnassus 1663, p. 4.
100 Parnassus 1663, p. 4.

478



RECHTMATIG OORDEEL
aan Tewis Dircxsz. Blok

Naardien mijn vraag alleen niet ziet,
Op ’t geen de Vroome ziel geniet,
Wanneer zy uit het lichaam scheid,
En rust geniet in eeuwigheid;
Maar hoe den Mensch hier op de aardt,
Als lijf en ziel noch is gepaart,
En, in deeze ongestuyme zee,
Vol onrnst [sic], harten-leet en wee,
Moet swerven zonder hulp of raad
Te vinden, om, uit zulk een quaad,
Tot in de Zoete-rust te gaan.
Zo vind ik my hier in voldaan.
En nademaal dat ghy, mijn vriend, de naaste zijt,
Zo heeft Apollo u den Lauwer toe gewijt: 
Ontfang’er, tot een pronck, in spijt van nijd en tooren
En laat uw vlugge geest, al zingende, ons weer hooren.

Jan Zoet, Amsterdammer.101

De anderen hadden volgens Zoet hun aandacht teveel op het leven na de dood ge-
richt, maar Blok niet. Omdat hij blijkbaar Zoets intentie het dichtst benaderd had,
ontving hij de prijs. Voor hem zou dat tevens de laatste keer zijn. 

Ondanks de duidelijke stilistische verschillen tussen de gedichten zijn de inhou-
delijke overeenkomsten over hoe de arme mens zijn leven zo goed mogelijk kan
doorlopen, opvallend. Vooral de gemoedsrust krijgt de aandacht en daarbij is de
wijze waarop deze wordt verkregen het belangrijkst. Het vermeerderen van bezit-
tingen en het volgen van begeerten dient in ieder geval vermeden te worden, want
zij bevorderen slechts de onrust. 

Reeds Meeuwesse had aangetoond dat vergelijkbare gedachten al aanwezig wa-
ren in de zestiende-eeuwse humanistische moraalfilosofie.102 Deze inzichten zal ik
aan het eind van de bespreking nuanceren en samenvatten.

8.6.6.2 Vraag 6
Een ander onderwerp waardoor, gezien de reacties, de gemoederen in beroering
raakten, was het huwelijk waarin vooral de verhouding tussen man en vrouw de
aandacht kreeg. Het is waarschijnlijk nooit te bewijzen, maar de mogelijkheid dat
Zoets vroegere huwelijkservaringen hem vraag zes hebben ingeblazen, dringt zich
toch op: ‘Ken ’t alderquaadste Wijf, met vuur, en vlam te braken, // Een goed, en
op-recht Man, wel boos en sinloos maken?’103 Verschillende parnassiens wisten
hierop uitgebreid te antwoorden, maar Steendam bleek met een gedicht en een lied
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in Zoets ogen de beste. Hij begon met een uiteenzetting hoe na een oprecht paradij-
selijke tijd de verhouding tussen man en vrouw gewijzigd was: ‘Soo word de hulp
des mans, hem, dickwijls tot een last: // Wanneer hy op sijn plicht en waardigheydt,
niet past’.104 De vrouw bleef in zijn ogen na de zondeval een ondergeschikte rol
spelen, maar zij kon het de man wel erg moeilijk maken door een gedrag te verto-
nen overeenkomstig de inhoud van de vraag. Maar de man zal dat niet deren, mits
hij de deugdzaamheid zelve is en blijft. Hij kan een enkele maal uit zijn rol vallen,
maar, zo vervolgde Steendam in een lied:

Die vernuwd is, en herboren
door des Heeren geest: 105

Struykeld wel, als van te voren:
Maar hy rijst: en vreest.
Daarom, mach men hem wel noemen
OP-RECHT, goedt, en vroom.106

Tegen een dergelijke door de vreze des Heeren gestaalde houding moet een boze
vrouw het afleggen. Steendam ondersteunde zijn opvattingen door naar een dertig-
tal plaatsen in de bijbel te verwijzen en bij wijze van uitzondering naar Valerius
Maximus. Dergelijke bronnen werden meer geraadpleegd. De bentgenoten zagen
weliswaar de bijbel als de grote bron voor hun wijsheden en levenshouding, maar
ook bij verschillende klassieke schrijvers konden antwoorden gevonden worden
voor belangrijke kwesties. Meeuwesse signaleerde dit laatste ook, maar beperkte
het aantal schrijvers van de bent door alleen die te vermelden die vermoedelijk het
Latijn machtig waren.107 Hij ging echter voorbij aan het feit dat er van veel Latijnse
werken in de zeventiende eeuw diverse vertalingen circuleerden. De vermelding
van een Latijns werk in de marge van een gedicht hoefde dan ook niet persé naar de
Latijnse editie te verwijzen, want pronken met dergelijke kennis was ook de bent-
genoten niet vreemd. Ook van Valerius Maximus was vertaald werk in omloop.108

Het feit dat naast de bijbel ook klassiek werk, zij het in mindere mate, invloed op de
parnassiens heeft uitgeoefend, is van groot belang voor een juiste waardering van
Zoets kring. Steendams gedicht laat ook zien hoe men kon omgaan met klassieke
voorbeelden:

Swijgd van Socrates. sijn goedheyt
Was maar water-verff.
Sijn stantvastigheydt, en vroedheydt,
Had noch glans, noch nerff.
’t Was in waan, en niet waarachtig:
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Mits hy CHRISTUS DERFT.
Diens GELOOF (door Liefde krachtig)
Daar men ’t heyl meê erft.109

De deugdzaamheid van Socrates was spijtig genoeg niet echt, omdat bij hem het ge-
loof in Christus ontbrak. Uit het volgende couplet blijkt dan dat Steendam de bij-
belse Job het ware voorbeeld vindt om na te volgen. 

De beschermende kracht van het ware geloof wordt nogmaals benadrukt door de
dichter die ditmaal de tweede plaats verwierf, Karel Verloove. Deze begon met
twee ‘klinkdichten’ en sloot af met een lied, dat op de stemme van ‘Agh Schoone
Nimph’, de bezoekingen van een ‘quaad wijf’ bezingt. In het eerste couplet legde
Verloove uit hoe de oprechtheid en goedheid van de mannen gekend moet worden.
Wanneer een vrouw, die overigens zijn mindere is, zich onhebbelijk gedraagt, hem
belastert, dient hij daardoor niet ‘ontroert’ te worden, zijn emoties niet te tonen.
Hij moet denken, ’t is maar waater-veruw’, want ‘Een Man die toornig word, diens
ziel is nog ver-basterd’, zoals in de cursief gedrukte slotregel door Verloove opge-
merkt wordt. Hij specificeerde in de marge het soort toorn: ongetoomde en zinne-
looze toornigheid.

Pieter Verhoek, de derde in de rij, weet met veel barokke beelden nog heftiger de
tegenstelling te schilderen tussen een helleveeg en een wijs en oprecht man:

Haer snercken, is hem, als een braet-pan, aen de ooren,
Een Hennen-kakelen, gewoon door ’t stadig hooren,
Die opregt wijs is, agt het Wijven raesen kleyn.

en verder
Minarvas Spiegel-schildt, beschut hem voor d’onvree
Van dees Gorgoon, ’t gedult, bespot de list der dwasen.
Dus, ’t Slangen-hooft verplet, agt hy vergeefs, het blaesen
En schuyfelen [sissen], en vreest geen onweer op de Ree.110

Uit zijn lied blijkt dat ook Verhoek Job en Socrates nodig had om de standvastig-
heid van de man tegenover de boze vrouw te doen uitkomen. 

De door Zoet met zijn vraag opgeroepen emoties heeft er bij de resterende schrij-
vers voor gezorgd dat zij in een vaak zeer barokke stijl de vrouw zo kwaad moge-
lijk hebben afgeschilderd. Daartegenover stond de man als een rots in de branding,
deugdzaam en vredelievend. Niet alleen de lezers maar ook de zanglustigen konden
aan hun trekken komen. Onder de vele misogyne dichters werden in diverse liede-
ren de eervolle en oprechte echtgenoten belaagd door gruwelijke hellevegen. Die
vrouwen hebben echter geen schijn van kans, zo zong J. Zoutman Junior, want
‘Een goet Man wordt nooit sinneloos’. Maar hij kan, wanneer hij aanhoudend
wordt ‘gehekelt en geplaagt, van ’t buld’rend onverstant’ het wel moeilijk krijgen,
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liet de onbekende ‘Ludentio Studio’ ons weten. Zelfs een eik gaat waggelen als de
winden maar door blijven razen, of, met een ander beeld, ‘de roest kan het staal ver-
slinden’.111 Doch het is net als met de door wolken bedekte zon, ze blijft toch stra-
len; wij zien dat dan niet, maar weten het wel. De hekkensluiter van deze serie niet
bepaald vrouwvriendelijke gedichten, van wie de schuilnaam ‘Lieft Standtvastigh’
hier merkwaardig klinkt, wist ook dat

Dien Heer* stiet nimmer sigh aan bitse laster-woorden *Socrates
Dus wort noit ware deugt tot ondeugt op-geruit.
Geen drai-boom, op den weg, een moedig ren-paart stuit.
Eer ziet men, dat de Son in ’t kou en kille Noorden,
Dan in het zoele West, sijn loop en dag-reis sluit;
Als dat een opregt Man barst tot yet zinloos uit.112

Uit vrijwel alle bijdragen komt naar voren dat door het geloof alleen de man de no-
dige vastberadenheid kan verkrijgen. Men wist de waarheid van deze overtuiging
met verschillende bijbelse voorbeelden duidelijk aan te tonen. Een ethisch surplus
uit de humanistische hoek in de vorm van een grote hoeveelheid deugden diende
verder de levenshouding van de man te bepalen. In hoeverre deze masculiene ethiek
die met veel bravoure uitgedragen werd, alleen uit Zoets suggestieve vraag voort-
kwam, valt niet meer uit te maken, maar zij lijkt vrij algemeen.

8.6.6.3 Vraag 13
De volgende vraag snijdt een onderwerp aan dat gedeeltelijk in het verlengde van de
voorgaande ligt: ‘Wat is Hoovaardy, die ’t vleesch soo lekker smaakt, // En welk is
’t merk, waar door sy kenbaar wort gemaakt?’113 Ten minste zeven dichters hebben
zich tot het beantwoorden gezet en een zekere Theunis Albertsz van der Laan
mocht zich winnaar noemen. Hoewel ook deze dichter biografisch een onbekende
blijft, heeft hij met de enige bijdrage die van hem in deze bundel te vinden is, laten
zien boeiende gedichten over deze ondeugd te kunnen schrijven. De negatieve ei-
genschappen van de gepersonifieerde Hoovaardij, ook wel hoogmoed of verwaten-
heid,114 worden breed uitgemeten. Enkele coupletten eindigen met een sententie,
want de negatieve eigenschappen dienen in ieders memorie te worden gegrift. De
hovaardij vertoont zich volgens Van der Laan, veelal vermomd, overal in de maat-
schappij. Ook in de poëzie figureert zij: zij ‘vleght anderen een krans, om haar [zich]
mee te vercieren’. Daarna volgt de clou, ‘Geeft sy een Roosen hoet, sy hoopt weêr
op Laurieren’. Die verwaandheid wordt bij meer ‘woordkunstenaars’ gevonden:

Daar spreekt een Redenaar, juyst doet hem hoogmoed spreeken,
Sy vint de wijsheyt uyt, sy prikkelt hem het bloet,

8 1661-1665: van ‘Op ’t Affronteeren van het Hol’ tot ‘In Teegenspoed kloekhartig’

111 Parnassus 1663, p. 52.
112 Parnassus 1663, p. 54.
113 Parnassus 1663, p. 118.
114 WNT VI, 1106.

482



Hier hoorje een deftig man de deugd van ootmoed preeken,
En alsje ’t wel besiet, de yd’le glory doet
Hem in sijn eygen vuyl, van eersugt gans versmooren,
Men kent den Ezel best, aan ’t roeren van sijn ooren.115

Volgens Van der Laan is ook onder een bepaald soort armoedzaaiers die verwaand-
heid merkbaar,

Maar d’alderslegste zoort, dat zijn die opgeblaasen,
Verwaande Sotten, die met arme Hoovaardy
Beseeten zijn, die sin en herssenloose dwaasen,
Sy snorken trots en groots, en toonen ’t aansicht bly
Voor ’t volk, en t’huys en is geen geld nogh brood voor handen,
Rijt Hoovaardye voor, haar volgt of schaa of schanden.116

De dichter wijst hier duidelijk allerlei lieden aan die een grote staat voeren, ondanks
het feit dat zij geheel van duiten verstoken zijn. Een beroemd voorbeeld kon voor
hem de ‘Spaansche Brabander’ geweest zijn.

Ook Jacob Steendam, nu als tweede geplaatst, laat weer van zich horen. In zijn
bijdrage, die lijkt op een verhandeling in rijm, heeft hij gepoogd het hele begrip ho-
vaardij te ontleden. Om de lezer daarbij van dienst te zijn heeft hij een opsomming
van de te bespreken aspecten van die ondeugd in de marge geplaatst. Zo worden
achtereenvolgens naam, daad, eigenschappen, werking en nog verschillende andere
aan de hovaardij gerelateerde categorieën vermeld. Als de emoties hem te veel wer-
den, laat hij zich gaan:

Sy is een Dochter van den Duyvel: eerst gebooren:
Haar Moeder was on-kun [onwetendheid]: haar Voedster valsche waan:
Door haar is ’t laagste, en het hoogste goed verlooren:
Door haar is Dwinglandy gesteygerd; en vergaan:
Sy is een Kanker, Pest, en MOT der deugd bevonden.
Een Moeder, Wortel, en ’t begin van alle sonden.117

Dit gedicht bevat veel aspecten die andere dichters over de hovaardij al te berde
hadden gebracht, maar Steendams ‘wetenschappelijke’ analyse legt de betrekkin-
gen bloot van hovaardij met andere ondeugden. Onderzoek door Meeuwesse heeft
uitgewezen dat er nog al wat parallellen te trekken waren met de Zedekunst van
Coornhert.118

Na enkele stilistisch aangenamere ‘Sang-vaarsen op de selfde stof, an de
Hoovaardigen’ besluit Steendam met een ‘Toe-gift’. Volgens bedekte maar over-
duidelijke toespelingen is dit uit acht coupletten bestaande gedicht gericht tegen
Pieter Rixtel. Het zal de bentleden niet ontgaan zijn dat deze Haarlemmer, zoals
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eerder is aangetoond, vroeger Verloove had geattaqueerd. Denkbaar maar niet te
bewijzen is, dat de vooral van Rixtel uitgaande kritiek satirisch bedoeld was en mis-
schien zelfs een ludieke achtergrond had. Mogelijk vond Steendam dat het nu zijn
beurt was om deze hele ‘Toe-gift’ te wijden aan Rixtels ondeugden. Aardig is hoe
Steendam Rixtels vleesgeworden hovaardij schetst:

7. Hy, is het BEELD van Hoovaardy geheel:
Dies, kan hy haar hoedanigheyt vertoonen.
Geveynstheyt, nijd, en wangunst, haar gespeel,
(Uyt waan geteeld) zijn ’t, die sijn borst bewoonen.
8. Hy, soekt uyt twist, en kijving, eer en roem.
Hy, siet geen kans, door DEUGD, daar toe te raken:
’t Is noodig, dan, dat ik hem hier niet, noem
Hy, sou sich, al te seer daar in vermaken.119

Niet alleen hovaardij wordt bij hem gevonden, maar ook andere ondeugden die uit
haar voortkomen. Tot besluit wist Steendam zijn kritiek nog van een bijbelplaats te
voorzien: Spreuken 13.10: ‘Door hooveerdigheyt maekt men niet dan gekijf: maer
by de beradene is wijsheyt’. Hier kon Rixtel het mee doen. 

Onder de overige dichters in deze relatief lange afdeling lijkt Jan Pietersz Beelt-
houwer een vreemde eend in de bijt. De aanwezigheid van deze vrijdenker uit Enk-
huizen in Zoets kring is intrigerend. Hij stond al in de jaren veertig bekend om zijn
confronterende publicaties.

Later werd hij wegens een conflict met de kerkenraad in Enkhuizen verbannen
en heeft daarna een tijd in Amsterdam doorgebracht. In zijn studie over hem sprak
Zilverberg de verbazing uit, dat deze man zo een ruime kennis ten toon spreidde
van het Jodendom en Christendom, terwijl het hem geheel ontbrak aan een theolo-
gische opleiding.120 Hij suggereerde onder meer het bestaan van contacten van
Beelthouwer met doopsgezinden en collegianten, bij wie voor het Jodendom
meestal een grote belangstelling bestond.121 Beelthouwer zelf viel vooral op door
zijn heterodoxe opvattingen en zijn grote liefde voor het debat. Gezien het feit dat
hij voor de laatste vier vragen die in de Parnassus aan ’t Y opgenomen zijn, een poë-
tische bijdrage heeft geleverd, mag aangenomen worden dat hij in de tweede helft
van 1662 gerekend kan worden tot de regelmatige bezoekers van Zoets herberg. Hij
zal daar zeker met de parnassiens over theologisch zaken hebben gedebatteerd. Of
zijn aanwezigheid temidden van Zoets bentgenoten Zilverbergs gedachte onder-
steunt, ‘dat Beelthouwer zich best thuis gevoeld moet hebben in de kringen van de
‘radical reformation’,122 hangt af van de vraag of Zoets kring als zodanig gekwalifi-
ceerd kan worden. Het gedicht waarin Beelthouwer zijn opvattingen over hovaar-

8 1661-1665: van ‘Op ’t Affronteeren van het Hol’ tot ‘In Teegenspoed kloekhartig’

119 Parnassus 1663, p. 125.
120 Zilverberg 1969, p. 158.
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dij uiteenzet, ‘werd niet gekenmerkt door grote helderheid’, zoals Zilverberg diens
andere geschriften karakteriseerde123 Belangrijker dan zijn bijdragen aan de dicht-
bundel zal zijn bijdrage aan de veelkleurigheid van Zoets kring geweest zijn.

Antwoorden van de overgebleven dichters leveren geen nieuwe inzichten op.
Voor de enige genomineerde, T.A. van der Laan, schreef Zoet een afsluitend versje:

Hier staat de Hoovaardy van al’er pracht ontbloot,
Bezoetelt en besmet met d’allervuylste zonden,
Het yslik lichaam stinkt van etterige wonden,
Omringt van Monsters, en van Duyvel, Hel en dood.
Dank heb dan VAN DER LAAN, die dit afgrijslik Beest,
Tot schrik, heeft afgemaalt, door sijn doorluchte Geest.124

Zoets eigen interpretatie van Van der Laans gedicht, gecombineerd met alle ant-
woorden van de andere dichters, maakt duidelijk dat in de ‘Konstschool’ niet alleen
maar adviezen voor het dagelijks leven werden gegeven. Sommige vragen riepen
vaak meer emotionele reacties op dan beschouwelijke en adviserende. Dit bleek al
bij de beantwoording van de vorige vraag. 

Met hun beschouwingen over hovaardij leken de meeste dichters niet slechts bij-
belse opvattingen te hebben gehuldigd, maar werden bij hun beeldvorming van
deugden en ondeugden mogelijk ook geïnspireerd door populaire prentenseries
zoals die onder meer zijn ontworpen door Van Heemskerck en Coornhert.125 In
deze gravures werden onder meer naast een keur van deugden en ondeugden keu-
zes afgebeeld, die de ware christen moet maken om de hemelse zaligheid te smaken.

8.6.6.4 Vraag 15
Tot slot vroeg Zoet zijn bentgenoten, ‘Op welk een wijze zal men ’t oude-jaar vol-
enden? // Dat God sijn zeegen ons in ’t nieuwe toe mag senden’. Een bonte menge-
ling van dichters heeft zich op deze vraag geworpen. Er is zelfs een bijdrage van een
zekere Arent van den Bosch uit Emden, ook toen nog een oord waar vrijdenkers
van diverse signatuur zich hadden gevestigd. Voor Verloove was deze vraag een-
voudig te beantwoorden, hij wees op de vele voorgaande adviezen die er in de
Parnassus aan ’t Y gegeven waren. Volgens hem kon iedereen die dit jaar deze had
opgevolgd Gods zegeningen in het komend jaar verwachten. Onder de andere
dichters luidde de mening eenparig dat men zich tijdig moest ontdoen van de zon-
den en vooral Christus navolgen. Ook Beelthouwer had zich onder hen geschaard.
In een kunstig maar vooral duister gedicht verwachtte hij van de mens, dat hij niet
als Eva met haar zotte lust dode vruchten zou plukken, maar Christus navolgen,
opdat wij later met Christus en de engelen in de hemel eeuwig zullen leven. Daarop
moet al ons streven gericht zijn, vond Beelthouwer, die daarna in een ‘Gesang’ op
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124 Parnassus 1663, p. 137.
125 Zie Veldman 1986 en Veldman 1990.

485



de wijs van Vondels ‘O Kars-nacht’, de vergankelijkheid met pakkende beelden aan
de lezer vertoonde:

Wie kan het klooven van de baren
Naspeuren? daar het schip komt varen?
Soo snellik voor de wind en stroom?
Wie kan het pad des luchts bespooren?
Daar effen quam een pijl door booren?
Soo schijnt ’t verleden ons een droom,
Wie kan vast in sijn hersen stellen
’t Verwelkt gebloemt? wie kan vast tellen
De druppels die gevallen zijn?
Wie kan het beeld sijns stems afmaalen?
Soo luttel kan het breyn bepaalen
Verleden tijd, ’t is ons een schijn.
Wie sal de locht sijn breedte meeten?
Wie salder oyt te weegen weeten
’t Gewicht des viers? wie sal de dagh
Herhaalen! die daar is gevloogen?
Geen sterflik mensch sal dat vermoogen!
’t Is min, of hy een schaduw sagh!
Wel schaduw! Schutters-pijl, en baren!
’k Laat u (als blixems) heenen varen!
’t Verwelkt gebloemt dat tel ik niet!
Het beeld eens stems wil ik niet maalen.
’k Laat die nu by haar oorsprong dalen.
Dogh! op ’t on-end’lik men nu siet.
Gy nooyt begonnen All! Gy Vader!
O oorsprong! gy Fonteyn, ô Ader!
Van al wat was, is, worden sal,
Wat weesen is, of had gevoelen.
Laat ons na uw’ on-end’lik doelen,
Daar is het hoogste All, in All.126

Deze meer mystieke dan praktische overwegingen geven dit gedicht een aparte
plaats in de gehele bundel.

Rixtel daarentegen wees op meer praktische zaken, zoals het vermijden van ei-
genliefde, haat en mensen kwellen door praatjes, maar ook op het geduldig verdra-
gen van smaad. Misschien reageerde hij hiermee op Steendams verwijten bij vraag
dertien.

De Parnassus aan ’t Y werd besloten met de ‘Slot-Sangh’.127 Dit maar liefst zeven
pagina’s tellende gedicht kwam uit de koker van Pieter Verhoek, die met klassiek
mythologische bespiegelingen eindigde, zoals hij de bundel ingeleid had met zijn
‘Inwyding’. Wie slechts die twee gedichten leest, zal een totaal verkeerd beeld van
de inhoud van de bundel krijgen, daar Verhoek het religieuze aspect vrijwel geheel
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negeerde. Hij liet nu de Muze van de dichtkunst tijdelijk naar de Griekse Parnas te-
rugkeren om te vertellen hoe de dichters aan het IJ alleen naar eer streven om be-
roemd te worden en niet om geldelijk gewin. Het grootste deel van zijn zang is ge-
wijd aan de gebruikelijke onderwerpen van de toenmalige dichters, namelijk de
heldendaden van de Hollanders tijdens hun vrijheidsoorlog op zee, hun handel
over de gehele wereld, de liefde en de natuur. Met een ode aan de huwelijkstrouw
wordt deze mythologische verheerlijking besloten. 

Niet alleen als een verdienstelijk dichter stond deze Pieter Verhoek bekend, zoals
zijn postuum verschenen bundel Poëzy (1726) te kennen gaf, tevens zal hij enige
vermaardheid genoten hebben door zijn teken- en schilderkunst.128 Losse gedich-
ten van hem maken duidelijk, dat hij als een vriend van Jan Zoet gezien moet wor-
den.129 Dat Verhoek diens religieuze denkbeelden ook omhelsde, is niet waar-
schijnlijk, daar hij zich vooral liet inspireren door de klassieken en mogelijk ook
door zestiende-eeuwse humanisten zoals Coornhert. Hij bleef daardoor wat de re-
ligie aangaat aan de zijlijn staan, maar zijn antwoord op de tiende vraag wijst op een
waarschijnlijk tijdelijke koersverandering. Deze luidde: ‘Waar meê windt d’armen
mensch hier ’t alderhoogste Lot // en door wat middel: maakt hy sigh een Vriend
van Godt?’130 Hierop reageerden slechts drie dichters. Men was het erover eens dat
wanneer de eenvoudige mens in zijn lot berust, gelaten de stormen van de wereld
over zich heen laat gaan en vooral gelooft dat hij door God in liefde wordt aan-
vaard. Verhoek, die voor zijn bijdrage slechts de derde plaats verkreeg, zocht voor
zijn antwoord een oorspronkelijke invalshoek. Hij vertelde een kort verhaal. In een
trekschuit gezeten las hij een boekje, Cebes Tafereel, en toen

Quam een aansienlijk Man, mijn bladeren bekijcken:
En vondt, hoe den Thebaan131 het konstigste penseel
Met sijn geleerde pen, in ’t minst niet had te wijcken.
d’Eerwaarde Reysgesel heeft my in huys onthaalt.
Hier sagh mijn oogh een stuk (door konst verrukt van sinnen)
Als eer Apelles, die Jalysus, sagh gemaaldt.132

De belangrijke man heeft waarschijnlijk in de map met tekeningen waaronder zich
een Tafereel van Cebes bevond, zitten bladeren en geconcludeerd dat het geschre-
ven tafereel in ieder geval niet minder was dan de tekening. Mogelijk kende de on-
bekende het werkje dat Verhoek in handen had, waarschijnlijk Het Handt-Boecx-
ken van Epictetus, waarin ook Cebes tafereel is opgenomen.133 Verhoek moet, naar
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zijn zeggen, verrukt geweest zijn van het hem later getoonde schilderij dat naar zijn
beschrijving te oordelen, de schijn had van de christelijke pendant van Cebes tafe-
reel. Daarop wordt zoals bekend het leven van de zoekende mens afgebeeld, die de
verlokkingen van de wereld en de schijnwetenschappen achter zich kan laten door
langs een smal kronkelig pad het hooggelegen gebied van de zuivere deugd te betre-
den. Op het aan Verhoek getoonde schilderij worden volgens de reisgezel het bijge-
loof, de schijnheiligheid en de vermetelheid uitgebeeld, gepersonifieerd door drie
vrouwen. Zij zijn de tegenpolen van het ware geloof, dat voorgesteld werd door een
in het wit geklede vrouw, gezeten op een hoeksteen. Die stelt de steun voor die zij
vond in het geloof, de oude wet en het verbond van Gods genade. Door het ware
geloof, zo vervolgde Verhoek, geniet men van Christus’ weldaad, en Geest, en eeu-
wig leeven’. Door op deze manier te geloven wordt men een vriend van God, het-
geen Verhoeks samenvattende antwoord werd op de vraag van Zoet. 

Waarschijnlijk heeft Verhoek althans hier aan de opvattingen van Cebes, op wel-
ke wijze een volmaakt deugdzaam leven bereikt kan worden, de voorkeur gegeven
boven het streven naar gelukzaligheid door het christelijk geloof. Dat in beide ge-
vallen sprake is van het volgen van een lange en smalle weg wordt door Verhoek
niet vermeld.

8.6.7 Het ethisch-religieus karakter van de bent

Zoals eerder vermeld, heeft Meeuwesse uitvoerig kunnen aantonen dat de Parnas-
sus aan ’t Y een sterk ethisch humanistisch en zelfs Coornhertiaans karakter had.
Uit analyse van verschillende gedichten is naar voren gekomen dat diverse gedach-
ten soms zelfs letterlijk waren overgenomen uit Coornherts moraalfilosofische bij-
bel, de Zedekunst, dat is wellevenskunste.134 In Steendams bijdragen werden de
meeste voorbeelden van deze deugdenleer aangetroffen, maar ook Pieter Verhoek
en Pieter Rixtel bleken gretig uit diens ethica geput te hebben. In hoeverre zij zui-
vere adepten van hem waren, zal hier niet verder nagegaan worden, daar wij Zoets
levensbeschouwing hebben te traceren. De essentie van een aantal door hun geko-
pieerde opvattingen zal ook Zoet aangesproken hebben. De naam van zijn herberg
is er het meest beknopte bewijs van. Niet Coornherts gehele ethica kwam echter
aan bod, alleen een aantal deugden en daarmee verbonden aanbevelingen hoe deze
na te streven, speelden bij diverse bentgenoten een rol. In hun ogen waren ootmoed
en naastenliefde belangrijk, terwijl ondeugden zoals staatzucht, hovaardij en eer-
zucht, zoals gebruikelijk, verworpen werden. Coornherts uiteindelijke bedoeling
bestond eruit de mens tot zelfkennis te brengen, waarbij het verkrijgen van inzicht
in eigen dwalingen van essentieel belang was.135 Ook Zoet formuleerde reeds in zijn
‘Voor-reden’ hoe belangrijk het was dat gebreken werden verbeterd of weggeno-
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men. Hij vroeg hernieuwde aandacht voor die oude en beproefde deugden, zoals
nederigheid en naastenliefde en een actieve beoefening ervan. Tevens werd daarbij
paradoxaal genoeg de nadruk gelegd op het lijden en mijden, de ‘Gelassenheit’, in
bepaalde situaties. Sommige vragen uit de Parnassus aan ’t Y hadden zeer duidelijk
een religieuze strekking. Hoewel Coornhert de bijbel ook als richtsnoer voor de
waarheid had aanbevolen, kon in zijn ogen de mens door zijn verstand alleen ook
het goede van het foute onderscheiden.136 Daarentegen ging het Zoet er in hoofd-
zaak om, dat de mens voortdurend Christus voor ogen diende te hebben met het
doel hem uiteindelijk te volgen. Alleen een geloof waarin Christus onvoorwaarde-
lijk centraal staat, was volgens Zoet het ware geloof en dat alleen kon de ziel van de
mens tot rust brengen. Hij werd dan niet meer beroerd door aardse zaken, want hij
wist zich door zijn geloof herboren en verzekerd van de genade van Christus. In de
visie van Coornhert is Christus ook het fundament der zaligheid,137 maar het ging
Zoet eigenlijk meer om de praxis, om een leven waar navolging van Christus cen-
traal staat, dan om een weloverwogen mening over diverse deugden. Dit is een do-
perse gerichtheid op de ethiek van alledag, de navolging van Christus. Dat blijkt
onder meer uit de vraag ‘Watter is ons nutter, ’t Kruys in Arremoed’, te draagen, //
Of Weelde in voorspoed, om God, namaals te behaagen?’138 Het antwoord van
Verloove was in de roos bij Zoet: voorspoed baart dartelheid, maar armoede oot-
moed, waardoor de ware vrees ontstaat en dat maakt de mens bekwaam het kruis te
dragen. Zo volgt men Christus na die in het binnenst van de ziel een tempel des He-
ren bouwt.139 Een dergelijke levenshouding vooral in zoverre het een ootmoedige,
lijdzame navolging betrof, is veel meer bij Thomas à Kempis in diens Navolging
van Christus te vinden, dan in de geschriften van Coornhert. 

Vergelijkbare opvattingen over deugden en een christocentrische levenshouding
had Zoet ook kunnen vinden in het didactische werk van J.H. Krul, zoals diens We-
reldt-hatende Noodt-saeckelijck. Waarschijnlijk zullen de bentgenoten, evenals
Zoet zelf overigens, in deze tijd weinig affiniteit meer gevoeld hebben met diens ka-
tholieke ideeën.

8.6.8 Tot slot

Zoets bentgenoten zullen ruim een jaar in een wisselende samenstelling bijeenge-
komen zijn. Het waren, voorzover nagegaan kon worden, allen dichters die afkom-
stig waren uit doperse of collegiantenkringen met een afkeer van gevestigde kerk-
genootschappen. Zij waren met hun overtuigingen in mindere of meerdere mate
afhankelijk van de bijbel, Coornhert, Thomas a Kempis en enkele klassieke auteurs.
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Het gemeenschappelijk door Zoet geformuleerde doel van hun bijeenkomsten was
de intensivering van het religieuze leven van de mens door vooral aan de zedelijke
component aandacht te schenken. Daartoe werden hem diverse deugden ter verbe-
tering aanbevolen. Vooral de bijbel en in mindere mate ethische voorschriften van
humanistische zijde dienden daarbij tot steun. 

Hoewel niet in vraagvorm voorgelegd, maar wel steeds onderhuids als doel aan-
wezig, was het de navolging van Christus waar het Zoet uiteindelijk om ging. Uit
een dergelijk levensdoel vloeide niet alleen een deugdzaam leven voort, maar was
daartoe ook een deugdzaam leven noodzakelijk. Om daarin de mens tot de nodige
veranderingen te bewegen, is goddelijke poëzie onmisbaar. In deze poëzie is, zoals
eerder aangegeven, niet de esthetische factor essentieel, maar de kracht om te over-
reden en de goddelijke vonk in de mens te doen ontvlammen. Kunstzinnige midde-
len waren niet verboden, integendeel, en menig dichter waagde zich er ook aan, he-
laas niet altijd met succes!

Deze roerige kring dichters heeft vele voorbeelden aangedragen hoe de mens zijn
godsdienstige leven kon intensiveren en droeg daarmee bij aan een ‘literaire organi-
satievorm’ die een schakeltje vormde tussen de oude rederijkerskamers en de latere
dichtgenootschappen.140 De organisatie van z’n literaire productie in vraag- en ant-
woordvorm was zeker niet origineel. Steendam had in zijn Distelvink (1649) een
voorbeeld gegeven van een dergelijke werkwijze.141 Zulke wedstrijden waren daar-
naast al geruime tijd bekend in de rederijkerswereld en zij zouden zich nog lang
handhaven. Enkele parnassiens waren er ook al mee vertrouwd, want zij droegen
ook hun steentje bij in wedstrijden van de Haarlemse rederijkerskamers. Over hun
activiteiten in de zestiger jaren van deze eeuw zijn wij echter slecht ingelicht.142 Ik
kom daar later op terug.143

8.7 Jan Luyken en de kring van Jan Zoet

De reclame die Zoet, door Claas Seeps ‘zoet vermaak’ naar voren te schuiven, voor
zijn dichtgezelschap heeft gemaakt, lijkt niet het beoogde resultaat bereikt te heb-
ben. Van een literaire competitie is na 1663 waarschijnlijk geen sprake meer, hoe-
wel enkele vermeldingen uit latere gedichten lijken te wijzen op een zekere conti-
nuering, maar dan wel in een nog veel losser verband. 

In deze kring zou de jonge Jan Luyken volgens sommigen een rol hebben ge-
speeld. Vroegere onderzoekers, zoals Hylkema, en Kalff, die invloeden op hem on-
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derzochten, waren er min of meer van overtuigd dat Luyken in nauwe relatie tot
Zoets gezelschap moet hebben gestaan, of er zelfs deel van had uitgemaakt.144 Vol-
gens Hylkema was Luyken lid geweest van ‘De Wijngaardranken’, door hem abu-
sievelijk als naam van Zoets milieu gebruikt. Van der Does heeft opnieuw deze
kwestie aan de orde gesteld en is er in geslaagd een duidelijker beeld van de toenma-
lige situatie te schetsen door Zoet en vooral enkele parnassiens aan een nader on-
derzoek te onderwerpen.145 Hoewel sommige resultaten aanvechtbaar bleken,
heeft Meeuwesse er toch dankbaar gebruik van kunnen maken voor een nadere
plaatsbepaling van Luyken ten opzichte van Zoets kring. 

Jan Luyken werd in 1649 geboren en was dus in 1663, bij het verschijnen van de
Parnassus aan ’t Y, veertien jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van de kopstukken
van de bent veertig bedroeg. Luyken schreef twee vrij conventionele lofzangen op
een van Zoets bentgenoten, Karel Verloove. Een bevindt er zich in de tiende verde-
ling van zijn Duytse Lier, de andere is onlangs herontdekt.146 Opvallend en intrige-
rend in dit laatste, pas uit 1667 stammende gedicht, is het gebruik van de woorden
‘soeter’ en Zoet: 

Gij ô Amsteldamse KAAREL

Minnaer van de groene vrijster
die u weeder min betoont
Soeter singer als een lijster
die van PHOEBUS wordt gekroont
Met soo meenigh Lauw’er reijs-ien
vlechtent aen elcaar gepaardt
die het Zoet gememde meijs-ien
uijt haar magde dar’men baardt 147

Dit klassieke eerbetoon van de achttienjarige Luyken vraagt vooral wegens het ge-
bruik van de hoofdletter Z om speculaties. Het is dan verleidelijk te veronderstellen
dat Luyken hier naar een prijsuitreiking verwijst, waarbij de jonge vrouw van Zoet
kransen vlecht.

Van der Does had al tevergeefs gezocht naar sporen van een persoonlijke band
tussen Zoet en leden van zijn dichterskring met Jan Luyken. Zowel in de Parnassus
aan ’t Y als in latere gedichten is geen spoor van wederzijds contact te vinden. Toch
wilde Meeuwesse zich niet bij de vanzelfsprekende conclusie van Van der Does
neerleggen, dat Luyken weinig of niets te maken heeft gehad met de dichtersbent.
Dat Luyken in 1662 te jong was om te participeren, kon niet ontkend worden, maar
in de nadagen was een, zij het incidentele, deelname niet uit te sluiten. Meeuwesse
meende zijn conclusie te kunnen bewijzen met behulp van een nog niet eerder ge-
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analyseerd gedicht uit de tiende en laatste verdeling van de Duytse Lier, dat een ant-
woord was op de vraag, ‘Welke de beste kunst zij’.148 Hij dacht hierin een antwoord
te vinden op een vergelijkbare vraag uit de DW.149 Deze ongedateerde vraag over de
wellevenskunst, die Meeuwesse aanleiding gaf tot speculaties, zal ik in een later sta-
dium behandelen. Luykens antwoord was naar het oordeel van Meeuwesse een
‘streng-programmatische verloochening van zijn eigen erotische poëzie’.150 Dit
antwoord bevatte namelijk Coornhertiaanse denkbeelden, die zoals aangegeven
ook onder verschillende parnassiens leefden. Een dergelijk antwoord kon dus nooit
in de periode ontstaan zijn waarin Luyken zijn dartele Duytse Lier samenstelde,
maar wel tegen de datum van publicatie ervan, 1670/71. Volgens Meeuwesse is
hiermee tevens de periode vastgesteld, waarbinnen die vraag geformuleerd is in
Zoets milieu. 

Het gelijk van Meeuwesse valt moeilijk te bewijzen. Hij was ervan overtuigd dat
Luyken zich had bekeerd na een jeugd vol liefdesavonturen. In die laatste verdeling
van de Duytse Lier was er volgens er hem een sterke drang naar verinnerlijking te
bespeuren. Doch Gelderblom kon aantonen dat er geen sprake was van vergeeste-
lijking, maar dat Luyken ‘een alleszins orthodoxe visie op huwelijk en eros geeft’.151

In Luykens antwoord op de vraag naar de beste kunst, dus de wellevenskunst, was
naar de mening van Gelderblom sprake van de tegenstelling tussen wellustige, on-
kuise liefde en de officiële huwelijksband tussen man en vrouw. Gewapend met
deze wellevenskunst, de hoogste vorm van wijsheid, kan de mens strijden tegen de
opponent, de wellust. Wordt deze overwonnen, dan vindt men de ware gelukzalig-
heid, die, zo meende Gelderblom, volgens Luyken was terug te vinden in het aard-
se huwelijk.152 Deze definiëring van de wellevenskunst is een andere dan bij Zoet ge-
vonden wordt, waaruit tevens de conclusie getrokken kan worden dat wat deze
periode betreft, de geestelijke afstand tussen Jan Luyken en Jan Zoet en diens milieu
nogal groot was, te groot om hem als geestverwant daarin een plaats te geven. 

Een ander argument om Luyken in te bedden in Zoets milieu, was naar de sug-
gestie van Meeuwesse diens grafdicht op Pieter Rixtel, een kort versje dat is opge-
nomen in de DW temidden van vele andere epitafen. Hij veronderstelde daarbij dat
bijna alle dichters die Rixtels dood beweenden, tot het milieu van Zoet hebben be-
hoord. Over de meeste van hen is echter vrijwel niets bekend. Hoewel deze pogin-
gen om Luyken een plaats te geven in het milieu van Zoet, niet overtuigen, heeft het
onderzoek wel bijgedragen tot een voorzichtige reconstructie van een wel zeer af-
geslankte Parnas. 
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148 Luyken 1996, p. 99.
149 DW, p. 277.
150 Meeuwesse 1952, p. 266.
151 Gelderblom 1982, p. 500.
152 Gelderblom 1982, p. 497.
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8.8 Karel Verloove verjaart

Zoets gedichten voor verjaardagen en huwelijken worden samen in een aparte para-
graaf behandeld,153 maar voor de verjaarsdichten voor Verloove zullen we hierop
een uitzondering moeten maken. In het werk van Zoet wordt zelden plaats inge-
ruimd voor speciale vrienden en daarom zijn de lofdichten die hij voor hem be-
stemd heeft bijzonder, vooral omdat zij een overeenkomst laten zien tussen de spe-
cifieke godsdienstige opvattingen van beide figuren. Op 4 augustus 1663 vierde
Karel Verloove zijn dertigste verjaardag en dit heugelijke feit inspireerde Zoet tot
een lofzang op hem, ‘Pligtschuldig Dank-offer’.154 In dit 24-regelige gedicht wordt
na een langdurige bescheidenheidtopos Verloove uitvoerig geprezen. Zoet bekent
zijn onmacht hem te eren met ‘Eed’le Poëzy’, ‘De geest wil naêr om hoog; dog ’t
Lighaam is te zwaar’. Verloove is hem een voorbeeld:

Gy lieft my, met een hart, gebonden aan de wetten,
Door Jezus raine mond, de Krist’nen voorgestelt.
Geen and’re wet hier geldt;
Des hoop ik, in uw spoor, mijn voeten staag te zetten.155

Verloove blijkt dus het volgen van Christus hoog in zijn vaandel te hebben , een op-
vatting die Zoet uiteraard sterk aangesproken heeft. 

In 1665 zal Zoet zijn ‘halsvriend’ wederom met een verjaarsgedicht verblijden. Hij
prijst Verlooves voortdurend dichten, hetgeen voor hem een grote inspiratie is, en
hoopt daarbij dat Verloove nog lang met zijn ‘Lief’ in vrede en voorspoed leven mag.
De verandering van zijn blijkbaar woest uiterlijk zet Zoet tot de volgende regels aan:

Uw gramschap, schoon ze nooit, voor iemand, onhail brouwde,
Maar u een aanzien gaf, moest wijkken voor het mes,
Toen gy, aan Jakobs hand uw strot, en keel vertrouwde,
Des geeft nu ’t uitterlik, aan ’t innerlik, een les,
Om al de ruighaid daar, door wijshaid, af te scheeren;
Zoo word den ouden mensch, van tijd, tot tijd, gedood.
Wel zaalig is de man die dit staag weet te leeren,
En zig, aan Godt, verlooft, voor ’t nijpen van de nood.156

Tot slot spreekt Zoet de verwachting uit, dat zij door wederzijdse stichting het
hoogste lot zullen verkrijgen. Dit inkijkje laat in ieder geval, wat Zoet betreft, ook
zien hoezeer hun godsdienstige opvattingen het dagelijks leven gekleurd moeten
hebben. 

Een andere aspect van Verloove roert Zoet aan in een kwatrijn bij een portret van
deze dichter.157 Daarin legde hij vooral de nadruk op de welluidendheid van de
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153 Hoofdstuk 10, p. 607-612.
154 DW, p. 216-217.
155 DW, p. 217.
156 DW, p. 230-231.
157 Het is onbekend voor welk portret van Verloove Zoet zijn regels vervaardigde. Er is slechts een grisaille uit
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klanken die Verloove aan zijn luit aan ’t IJ wist te ontlokken, waarmee hij zelfs
Apollo’s harp kon ‘verdooven’. Gezien deze mogelijk impliciete verwijzing naar de
Parnassus kan Zoet dit gedichtje ca. 1663 vervaardigd hebben.158

8.9 Zoets tweede huwelijk

Het jaar 1663 moet ook anderszins een belangrijk jaar geweest zijn, want op 12 ok-
tober ging Jan Zoet, genoemd wijnkoper en weduwnaar van Machteltie Claes in
ondertrouw met Annetje Conings van Nahuys, een vrouw van 26 jaar afkomstig
uit de Haarlemmerstraat. Zij werd vergezeld door een zekere Reijnier Hals, die
mogelijk geïdentificeerd kan worden als een zoon uit het tweede huwelijk van
Frans Hals. Welke relatie deze kleurrijke figuur die aanvankelijk naar zee gegaan
was, daarna schilder werd, tweemaal trouwde en mogelijk betrokken was bij kunst-
diefstal, onderhield met Annetje en of hij een rol speelde in Zoets kennissenkring is
vooralsnog niet te achterhalen.159 Evenmin valt er in Zoets werk iets te bespeuren,
wat als een reactie gezien kan worden op deze nieuwe verbintenis met de vrouw die
half zo oud was als hijzelf. Dit is merkwaardig daar Zoet andermans bruiloftsfees-
ten verschillende malen wel opluisterde met een groot gedicht.160 Of Zoets vrien-
denkring scheutiger was, weten we niet, maar er is tenminste één gedicht overgele-
verd dat Zoets huwelijk op een bepaalde wijze onder de aandacht gebracht heeft. In
Verhoeks bundel Poëzy bevindt zich ‘Troost aen Jan Zoet, Amsterdammer, over
een gevaerlyk wikteken [voorspelling], aengaende zyn Huwelyk’.161 Verhoek had
volgens zijn verzen Zoet beloofd het huwelijksfeest met een gedicht te verrijken,
maar dufheid en traagheid in het dichten hebben dat voornemen verhinderd. Nu
echter heeft hij door het zingen van de uil, de lievelingsvogel van Minerva, de geest
herkregen. Hij moet Zoet troosten, want de spreeuwen, spotters,162 die een kwel-
ling voor de uil zijn,163 zullen praatjes over hem en zijn ‘koningin’ hebben rondge-
strooid. Zoet moet zich volgens Verloove niets aantrekken van de sombere voor-
spellingen en praatjes die de ronde doen en misschien wel over impotentie gaan.

ô Zoet! ik zie de Zon beschynen
Uw Huwelyk en u vol moets,
En Nachtuils, blint voor ’t licht, verdwynen
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het begin van de achttiende eeuw bekend van Arnoud van Halen, waarop een buste van deze dichts is afgebeeld
(Rijksmuseum Amsterdam: inv. nr. SK-A-4610).
158 DW, p. 256.
159 Slive 1990.
160 Daar zal hij tenminste enige duiten voor gevangen hebben.
161 Verhoek 1726, p. 178.
162 WNT XIV, 3003. De titel van de befaamde verzameling hekeldichten, Spreeuwdichten [1715], is daar een
voorbeeld van.
163 Dit is een bekende emblematische voorstelling; Henkel en Schöne 1967, 895; ook bij Van der Veen 1642,
embleem nr. 5, p. 18-21.
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Een Nachtegael verhef zyn toon
Ter wiege uit op een blyder morgen
Na negen maenden blank en schoon.164

In de omgeving van Zoet zal men zeker wel op de hoogte geweest zijn van diens
liefdesleven en de ‘vermenging’ van een 54-jarige met een vrouw van 26 zal een
storm van al of niet koddige opmerkingen hebben uitgelokt. Een zwangerschap in
een huwelijk van in leeftijd sterk uiteen lopende partners viel uiteraard ten prooi
aan bijgeloof. Zelfs Johan van Beverwijck had verkondigd dat in zo een situatie al-
leen zwakke kinderen en zelfs grotendeels meisjes geschapen worden.165 Maar Ver-
hoek vond dat Zoet zich van dat soort gepraat niets moest aantrekken.

Nog meer dan Machtelt Claes blijft Annetje in het duister. De ondertrouwakte
tekende zij met een kruisje, waaruit opgemaakt kan worden dat zij de schrijfkunst
waarschijnlijk niet machtig was. Zij zal misschien een kind gebaard hebben, maar
over de aanwezigheid van dit kind en eventueel andere kinderen in hun huwelijk
tasten wij in het duister. Hoewel in de begrafenisboeken van Amsterdam in de
tweede helft van de zeventiende eeuw enkele malen de begrafenis van een kind van
‘Jan Soet’ wordt vermeld, is door gebrek aan details niet uit te maken of het een
kind van onze Zoet betrof en evenmin van welk geslacht er sprake was.166 Hun hu-
welijksleven zou verborgen gebleven zijn, indien niet een zekere O.J. Koopmans in
een grafschrift op een enigszins spottende toon een tafereel had geschetst dat hun
samenleven aan de buitenwereld openbaarde:

Pers. O Curas hominum! ô quantum est in Rebus inane.167

Nu rust Jan Zoet; het puik van d’Amsterdamsche Digters,
En ’t geestrijk opperhooft van snaakse Taalberighters:
Die ’t Christendom het swaard tot teegenweer verbood,
En self met pen, en mond, dorst vegten tot de dood,
En grijnend’ [kwaad kijkend] by het vuur, om ’t gnorren [mopperen] zijner Vrouwe,
Meer als in slagtmaand plagh de slagtijdt t’onderhouwen,
En om het Huysgezagh te waagen eene kans;
Dogh, schoon zijn eer hier door berooft wierd van haar glans,
Hy dreef noghtans de spot, met ingebeelde wijsen;
Die booven Jezus woord, het woordt van Heeroom prijsen.168

Dus hielt men nu de man voor quaad, en dan weêr goedt,
Hier Edicksuur sijn tong, en ginder Hoonigzoet.169
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164 Verhoek 1726, p. 179.
165 Van Beverwyck 1656, p. 150.
166 De volgende data zijn aangetroffen in GAA: 20 december 1673 (Karthuizer Kerkhof, 60/132) en 16 januari
1674 (Karthuizer Kerkhof 1160/146).
167 Openingszin van de eerste satire van Persius, die volgens de vertaling van Willem de Mey in Alle de Schimp-
dichten van Decius Junius Juvenalis en A.Persius Flaccus, Haarlem 1709, p. 1, als volgt luidt: ‘Wat zyn de Men-
schen steeds vol zotte bezigheden! En alles wat men ziet vervult met ydelheden’.
168 De predikanten kenden Jezus’ leer beter dan Christus zelf. Zoet heeft deze zelfoverschatting aan de kaak
gesteld in zijn antwoord op de derde vraag van de Witte Angieren; DW, p. 273.
169 DW, p. 388.
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Opmerkelijk is wat de overigens onbekende schrijver van een dergelijk epitaaf ken-
merkend vond aan de overleden schrijver. Niet alleen diens blijkbaar vermaarde
dichtkring door hem ‘Taalberighters genoemd,170 maar ook Zoets doperse afwij-
zing om geweld te gebruiken en daartegenover zijn voortdurende pennenstrijd te-
gen onder meer de ‘waanwijse’ predikanten, zijn hem blijkbaar opgevallen. In
schril contrast met de door hem geprezen opvattingen over de houding van de man
in het huwelijk zoals uit de Parnassus aan ’t Y te lezen viel, was misschien zijn eigen
houding tegenover het ‘gnorrende’ Annetje. Misschien heeft zij hem daarom niet
tot een aardig gedichtje weten te inspireren.

8.10 Polemiek over polygamie

Een laatste bewijs voor de besproken dichterlijke activiteiten in Zoets ‘milieu’ is de
ook door Meeuwesse gesignaleerde, maar niet verder uitgediepte polemiek over
polygamie tussen Zoet en Steendam.171 De strijd tussen de twee kunstbroeders
werd veroorzaakt door een gedicht van Jan Zoet, ‘Kroone van de Spiegel der Zeedi-
ge Kuishaid’, geschreven uit waardering voor een poëtisch commentaar op een
door Zoet gedrukte vraag.172 Deze luidde: ‘Wanneer een Man, door d’Egt, is aan
een Vrouw gebonden, // Mag die zijn dienstmaagd wel gebruiken zonder zonden?’
Het ongetwijfeld intrigerende antwoord van Verloove is niet overgeleverd, maar
uit Zoets reactie is geen ondubbelzinnige ontkenning van de vraag op te maken.
Omdat het voor de ware Christen zelfs een zonde zou zijn die vraag op te werpen,
beijvert Zoet zich te verklaren deze vraag niet geplukt te hebben van eigen hooi-
berg. Een wellustige Zeeuw had hem die doen toekomen. Zoet zinspeelt hier op de
beruchte Pieter Plockhoy. 

De essentie van de vraag betreft uiteraard het probleem of de man polygaam mag
zijn zonder de religieuze ethiek te schenden. Verloove zal bijbelse figuren als voor-
beeld genomen hebben, maar mogelijk zonder duidelijk standpunt. Zoet laat zich
eveneens vaag uit:

Dogh wie, op Kristi Wet, zijn kuisze oogen slaat,
Van ’t padt der zalighaid zig nooit vervoeren laat;
Des heeft VERLOOVE, aan ons, de beste weg geweezen:
Waar argernisze uitspruit, dat leert hy ons te vreezen.
Hy toont ons Abraham, en Hagar, vroom en kuis.
Een Vrouw is hem genoeg tot bouwing van zijn huis. 
Ik hou my dan, met regt, altijd, aan hem verbonde:
Want, wie onzeedig leeft, die doet, in vryhaid, zonde.173
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170 Hetgeen doet denken aan de titel van Ampzings spraakkunst, Tael-berecht uit 1628. 
171 Meeuwesse 1952, p. 265.
172 DW, p. 378. Volgens de aanvangregel: ‘Al heb ik deeze Vraag, op het papier, gedrukt’.
173 DW, p. 378.
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Zoet lijkt met Verlooves waardering voor het ‘vrome en kuise’ samenzijn van Abra-
ham en Hagar, de slavin van zijn onvruchtbare vrouw Sara, in te stemmen. Met deze
houding bleek Zoet Steendam diep getroffen te hebben, want in een uitermate fel ge-
dicht trekt deze van leer tegen zo’n goddeloze gedachte. In zijn ‘Hoofd-Kroon, van
de Waare Spiegel, der oprechte Kuysheyt’ volgt hij Zoets gedicht regel voor regel om
diverse opmerkingen van hem te weerleggen. Hij verwijt Zoet dat hij nu de ‘onbe-
schofte-drift’ van die ‘bastaard-Zeeuw’ heeft verdedigd, terwijl hij vroeger de des-
betreffende vraag heel anders had uitgedrukt. Mogelijk doelde Steendam op de door
Zoet zelf gestelde vraag uit de Parnassus aan ’t Y, hoe een christelijk man zich in de
‘Huiszorg’ zal schikken om God en zijn gezin volledig tevreden te stellen. Steendam
laat zich geheel door de bijbel leiden. Hij heeft Zoets vraag herhaald en daarin diens
neutrale aanduiding ‘gebruiken’ vervangen door het zondiger woord ‘beslapen’. 
Christus toont ons volgens Steendam

Adam, met een Wijf, en vroom, en kuis.
Een Vrouw was hem genoegh, tot bouwing van zijn huys.
Hier an bleef Abraham, en sijn Geslacht gebonden. 
Geen voor-daad,174 geen gewoont, maakt iemand vry van sonden.175

Het ‘grondhouwelijk’ van Adam en Eva wordt hiermee als voorbeeld getoond. Met
de erboven afgedrukte verzen uit Mattheus 19 wilde Steendam duidelijk onderstre-
pen hoe een huwelijk behoort te zijn. Met de ‘d’Aeloude, en Onverwelkbaare
Hoofd-Kroon, van de Waare Spiegel der Opregte Kuishaid’ reageert Zoet op de
‘lasterlikke Hoofd-kroon’ van Steendam.176 Hij verwijt hem dat hij zijn pen te diep
in de gal van de orthodoxe calvinist Gomarus heeft gedoopt en dat op die manier de
‘Vroome vaaderen’ met zijn gesel geslagen worden. Abraham, Jacob en Elkana
hadden immers een andere vrouw nodig om voor hun nageslacht te zorgen. Zelfs
het voorgeslacht van Christus wordt zo bezoedeld.

Steendam reageert tot slot met een ‘dupliek’ voorzien van een uitgebreide titel,
waarvoor de vroeger tegen Zoet gerichte Vasten-avonts-gif Aan den Nieuw-opge-
rezene Amsteldamze Antekrist of, den tweeden Mahomet177 hem vorm en stof kan
verschaft hebben:

De Verwelkte 
H O O F D - K R O O N,

Van de Spiegel der Onkuysheyt; 
Voor-gesteld 

Door den Geest der Dwalingen, in de Aardsche Vaaderen: 

David Joris, Krechting,
Jan van Leyden, Jan Mathys,
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174 Voorbeeld, precedent (WNT XXII, 1340).
175 DW, p. 379.
176 DW, p. 380.
177 Zie hoofdstuk 4, p. 228.
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Knipperdolling, En Pieter Plockhooy:

Drijvende dat

Wanneer een Man, door d’Echt, is aen een Vrou gebonden,
Meer Vrouwen, mach als die, beslapen sonder sonden.

Nu vervormd, vernist, hersteld, en genoemd d’aaloude, onverwelkbare Hoofd- kroon, van
de Kuysheyt, in de vorm van blijkelijke loogenen: en met de verf van onbeschaamde laste-
ring gecierd

Door JAN ZOET.178

Deze hoofdkroon dekt weliswaar dezelfde vraag, maar omdat de dienstmaagd uit
de vorige vraag vervangen is door ‘Meer vrouwen’, klinkt hier de beruchte opvat-
ting over het huwelijk van de wederdopers door. Alle kopstukken worden vermeld
en ook Plockhoy is er door Steendam aan toegevoegd. De door de vraag gesugge-
reerde opvattingen heeft Zoet volgens Steendam klaarblijkelijk gesanctioneerd
door ‘Hoofdkronen’ uit te delen en vermeende vormen van polygamie in het Oude
Testament niet te veroordelen. Met verschillende bijbelteksten wordt Zoet om de
oren geslagen, omdat hij volgens Steendam de deugd van de aartsvaders in twijfel
getrokken zou hebben. Merkwaardig en rigoristisch doet Steendams verwijt aan in
de laatste regels:

O dwaal-starr’, wanneer sult gy eens uw Schepper vreesen:
En Christus volgen ? die ons ’t huw’lijk, reyn, en kuys
In twee vertoont en trekt sijn eer van hooger huys.
Bleef uw verdoold verstand, an Christi-leer gebonden,
Gy broede nimmer, sulk een gruw’lijk nest, vol sonden.179

Misschien heeft Zoet op dergelijke verdachtmakingen niet meer gereageerd, want
in de DW is geen vervolg op deze pennenstrijd gevonden. De opgenomen gedich-
ten zullen zeker aanvankelijk op losse blaadjes gedrukt zijn, waardoor iedereen met
deze polemiek kon meedoen en meeleven. Opvallend is dat Ten Hoorn niet de
moeite heeft genomen de vormgeving en spelling ervan voor de druk te uniforme-
ren. Zo werd de ‘ey’ in Steendams gedichten niet door de voor Zoets spelling type-
rende ‘ay’ vervangen. 

Steendam en Plockhoy waren geen onbekenden voor elkaar. Het raakpunt ligt
misschien bij hun bemoeienissen met het stichten van een nieuwe kolonie in Ame-
rika. Steendam was in de jaren vijftig handelaar in huizen en landerijen in Nieuw
Nederland en in 1655 weesmeester in Nieuw Amsterdam.180 Over het precieze
tijdstip van zijn terugkomst in Holland is niets bekend, maar hij moet er kennis
hebben gemaakt met Pieter Plockhoy. Deze Plockhoy, een doopsgezinde colle-
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178 DW, p. 381.
179 DW, p. 381.
180 NNBW 10, 965.
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giant, geboren in Zierikzee tussen 1600 en 1630, bevond zich in 1658 in Engeland
waar hij dacht zijn idealen te kunnen verwezenlijken. Tot de belangrijkste behoor-
de het opheffen van de verschillen tussen de godsdiensten om te komen tot één al-
gemene Christelijke godsdienst, waardoor het rijk van Christus zich veel verder
kon uitbreiden dan nu het geval was. Hij pleitte er zelfs bij Cromwell voor en ook
na diens dood in september 1658 ging hij krachtig verder zijn ideeën over een nieu-
we maatschappij te ontwikkelen, waarin onder meer sociale ongelijkheid diende te
verdwijnen. Om het streven naar een dergelijke utopie verdere bekendheid te ge-
ven, schreef hij in 1659 enkele pamfletten. Hierin wordt een soort communistische
samenleving geschetst, waarin vooral het ideaal van gelijkheid tussen alle mensen
verwezenlijkt zou moeten worden. Plockhoy lijkt met dergelijke opvattingen
sterk beïnvloed te zijn door Gerrard Winstanley. Deze pamflettist met radicale
ideeën zag in de ‘Civil War’ die omstreeks 1650 in Engeland woedde, slechts een
strijd om de gevestigde orde te behouden. Beroemd werd zijn pamflet dat een dui-
delijke opzet behelsde voor een nieuwe samenleving, The Law of Freedom, in a
Platform, 1652.181

Na de terugkomst in 1661 van Plockhoy in Nederland verscheen er een pamflet
van hem, waarin diverse directieven en aanbevelingen uit Winstanley’s utopia zijn
terug te vinden.182 Dit boeiende werkje, Kort en Klaer ontwerp dienende tot Een
onderling Accoort om De Arbeyd, onrust en moeyelijckheyt van Alderley-hand-
wercxluyden te verlichten door Een onderling Compagnie ofte Volksplanting aen
de Zuyt-revier in Nieu-nederland op te rechten gaf gecomprimeerd weer hoe
Plockhoy zich zijn ‘volksplanting’ overzee had voorgesteld.183 Intussen schijnt
Plockhoy temidden van doopsgezinden en collegianten in colleges met veel verve
de polygamie ‘schriftuurlijk’ verdedigd te hebben. Dat tegenstanders gepoogd heb-
ben hem zo zwart mogelijk af te schilderen, kan opgemaakt worden uit een mede-
deling van Lambert Bidloo die hem als volgt neerzet: ‘een zeker P. Plockhoy, een
bekend en oneerlijk overspeelder en hoereerder ontzag zig niet op het college de
Veelwijverij als schriftmatig, te verweren’.184 Of de magistraat een dergelijke
querulant gaarne zag vertrekken is niet duidelijk, maar zijn voorstel overzee een
soort communistische kolonie te stichten bleek succesvol. De burgemeesters van
Amsterdam stelden zich na ampele overwegingen garant en midden 1663 vertrok-
ken de kolonisten. De kolonie bloeide slechts een korte tijd, want op 6 september
1664 viel het hele gebied in Engelse handen.185 De bevolking werd waarschijnlijk
verkocht als slaven. Plockhoy schijnt oud en blind in 1700 in Germantown, Pen-
nsylvania, overleden te zijn. 
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181 Drabble 1998, p. 1066.
182 Misschien reeds in de voorloper ervan, een Engels geschrift van Plockhoy uit 1659.
183 Knuttel 8668; facsimile in Harder 1952, p. 214-227.
184 Hylkema 1900 II, p. 100, noot 209.
185 Zie daarover E. Klap, ‘De vestiging van Plockhoy aan de Hoerenkil, idealisme in Nieuw Nederland’. Arti-
kel op internet, geraadpleegd op 25 mei 2004; zie ook Harder. 
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In The Law of Freedom bevindt zich een hoofdstuk over huwelijkswetten dat
mogelijk met opzet niet door Plockhoy is overgenomen. Enkele daarvan zijn: man
en vrouw zijn vrij in hun keuze, een man zal een door hem bevrucht meisje trou-
wen en overspel wordt alleen dan met de dood gestraft als de vrouw er zich luid
schreeuwend tegen verzet. Diverse redenen zijn te bedenken waarom Plockhoy
deze wetten heeft ‘overgeslagen’. 

Steendam en Verloove hebben Plockhoy’s streven krachtig ondersteund door
diens Kort en klaer ontwerp van poëtische propaganda te voorzien. Verloove
schreef een klinkdicht waarin hij Plockhoy’s streven naar eendracht prijst en de
verwachting uitspreekt dat Nieuw Nederland bij uitbreiding een bloeiend gewest
mag worden. Steendam voegde er ‘Prickel-vaersen’ aan toe. In deze elf coupletten
schetste hij een paradijselijk beeld van Nieuw Nederland en spoorde de lezers aan
er zich te vestigen. Of hij Plockhoy’s bedoelingen helemaal doorzien heeft, is niet
geheel duidelijk, maar hij adviseert:

De ’t samen-wooningh is, een grond van alle Staten.
Die eerst gehucht en buert, en Dorp ja Steden maeckt:
Waer uyt ’t gemeene-best ontspringt, wiens onder-saten,
Den welstand van ’t gemeen (als eygen) ’t harte raeckt.
‘T is geen utopia, ’t steund op gegronde wetten:
Die tot de vrijheyd u, een vaste Regel setten.186

Steendam wil de nieuwe kolonisten er op wel op wijzen, dat zij in de Nieuwe We-
reld geen Utopia moeten verwachten. Het is een samenleving waarin duidelijk wet-
ten gelden. 

Uit de ons bekende geschriften van Jan Zoet is niet gebleken dat hij zich letterlijk
over een utopia heeft uitgelaten. Wel vestigde hij voortdurend de aandacht op het
toekomstige Rijk Christi op aarde, maar over hoe zo’n visionaire samenleving
moest worden ingericht heeft hij zich nooit expliciet uitgelaten. In de Zoete Rust
zullen ongetwijfeld tussen Zoet en Plockhoy discussies zijn gevoerd over hun uto-
pistische denkbeelden. Maar meer dan een vage sympathie voor elkaars ideeën was
waarschijnlijk niet te verwachten, daarvoor lagen de standpunten te ver uiteen. Dat
Zoet de vraag van Plockhoy, waar de polygamie doorheen schemerde, heeft laten
drukken en vervolgens zich achter Verloove’s antwoord schaarde, heeft mogelijk
geleid tot een verwijdering tussen Zoet en Steendam. Misschien heeft Zoet daarom
geen afscheidsgedicht voor hem vervaardigd, toen deze in 1666 voorgoed naar Ba-
tavia vertrok. 

De datering van deze polemiek valt af te leiden uit Zoets ‘Kroone’ voor Ver-
loove. Daaruit bleek dat de vraag afkomstig was van Plockhoy. Omdat deze medio
1663 uit het zicht verdween, de vraag niet in de Parnassus aan ’t Y was opgenomen
en in de periode daarvoor dit vraag- en antwoordspel waarschijnlijk nog niet voor-
kwam, moet de polemiek in 1663 of op het laatst in 1664 gevoerd zijn. 
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186 Kort en klaer ontwerp 1662, p. B3vo.
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8.11 Zoet en de ‘Gave Gods’

Amsterdam beleefde van 1663 af tot in 1665 door het woeden van de pest zware tij-
den. De door Commelin in zijn beschrijving van Amsterdam opgenomen doden-
lijsten vermeldden voor 1664, het zwaarste jaar, bijna 25.000 doden. Uit een aparte
lijst waarin het aantal doden door de pest per kerkhof wordt gegeven, valt op, dat
het grootste aantal doden begraven is op het Karthuizerkerkhof. Deze begraaf-
plaats was aanvankelijk (1602) bedoeld voor de slachtoffers van de pest, maar dien-
de al geruime tijd als gewoon kerkhof voor de dichtbevolkte wijk waar ook de
Haarlemmerstraat deel van uitmaakte. De ontvolking van Amsterdam in die perio-
de was groot, niet alleen vanwege het aantal sterfgevallen, ook door de grote uit-
tocht van ‘voorname luyden en bysonder de Joden’.187 Veel kooplieden ontvlucht-
ten de stad in de hoop op hun hofsteden niet te worden bezocht door deze ‘gave
Gods’, een toen veel gebruikte benaming voor deze dood en verderf zaaiende ziek-
te.188 Dat de handel door deze oorzaken een scherpe daling vertoonde, hoeft geen
betoog. Zoet zal mede gezien de plaats van zijn woning de uitwerking van de pest
van nabij hebben meegemaakt. Hij constateerde een grote ‘neeringlooshaid’, waar-
van de gevolgen onder meer in de herbergen merkbaar waren. Of de ziekte ook zijn
slachtoffers zocht onder de parnassiens, is niet meer na te gaan, maar Zoet zelf deer-
de de pest blijkbaar niet. Op een vraag van een zekere, nog niet geïdentificeerde
T.D. kon hij daarom het volgende gedicht als antwoord geven

Aan T.D.

Gist’ren kwam u knegt hier vraagen,
Of de dood my had verrast,
Of ik meê al was verslaagen
Van dien maag’ren Hangebast.
’t Antwoord dat hy heeft gekreegen,
Was, ô neen! hy heeft geen nood;
Want hy leeft nog door Gods zeegen,
En hy mag nog wijn en brood.
Of ik meê in ’t graf zal duikken,
Weet die geen die alles weet:
Ik kan nog de lont niet ruikken: 
Als hy wil, ik ben gereed;
Dogh wil hy my ’t leeven schenkken,
Uit genaaden voor altyd,
Ik zal om geen sterven denkken,
’t Eeuwig Leeven my verblijd.189

8.11 Zoet en de ‘Gave Gods’

187 Commelin 1693 II, p. 1181.
188 Zie hiervoor Noordegraaf 1988. 
189 DW, p. 63. De toneelspeler K. Krook was dit gedicht niet onbekend, want hij refereerde eraan in een ge-
dicht op Zoets dood, waarin hij constateerde dat Jan nu geen lont meer rook, verslagen als hij was door die
‘maag’re Hangebast’; DW, p. 187. 
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Zoet heeft op die vraag een geruststellend antwoord gegegeven. Zijn lot ligt nu een-
maal in Gods handen en diens genade bepaalt zijn toekomst. De berusting en over-
gave die uit dit antwoord naar voren komen, vertonen een duidelijke overeenkomst
met die in de Parnassus aan ’t Y gepredikte levenshouding, waarbij sterk de nadruk
werd gelegd op de gemoedsrust.

Hoe men diende te reageren op de pest, heeft Zoet in een ander gedicht uiteenge-
zet. In het begin van 1665 verspreidde de uitgever Marcus Doornick een plano geti-
teld: Afbeeldinge en Beschrijvinge van de drie aenmerckens-waerdige Wonderen in
den Jare 1664. t’ Amsterdam en daer ontrent voorgevallen.190 Daarop stonden on-
der drie gravures drie kolommen tekst over angstaanjagende voorvallen uit dat jaar:
‘Van de Pestilentie’, ‘Van een Comeet of Staert-ster’ en ‘Van het scheuren der
Boomen’. Onder de eerste kolom, waarin de uitwerking van de pest in Amsterdam
wordt verteld, zijn vier gedichtjes afgedrukt. Zoets bijdrage die ook in de DW te
vinden is,191 staat onderaan en is zeker het vermelden waard. 

DE PEST, TOT WANHOOPENDE VLUCHTELINGEN

De doot is een besoldinge der sonden, Rom.6.23.

Het volk wierd van mijn vuur, so schielik niet gewond,
Indien men, by hen, ’t vuur van Christi liefde vond,
Wat poogt gy dan, uit d’een, in d’ander stadt, te vluchten
Voert gy de sonden mee, so volgen ook heur vruchten.
Een wijse Soon die loopt na sijn Heer Vader toe,
En vliegt hem om den hals, en kust de slaende roe.
Blijft dan vry daer gy zijt, en wilt tot Godt u keeren:
Want, wie sijn gonst verwerft, die kan geen onheil deeren.
Ps.91.4,5,6,7,8.

Jan Soet, Amsterdammer.192

Zoet wil het volk door de gepersonifieerde pest zijn eigen opvattingen te laten ver-
tellen, duidelijk maken dat alleen het intens beleefde geloof bescherming biedt. Hij
sloot zich zoals zovele schrijvers in die tijd aan bij de psalmist die de mens oproept,
terwijl hij anderen ziet vallen, te vertrouwen op Gods bescherming. Behalve deze
traditionele verwijzing naar het schild dat het geloof biedt, wordt ook de zinloos-
heid van de vlucht aangehaald, die eveneens in de vele vermaningen uit die tijd ge-
noemd wordt.193 Zoet schaarde zich met deze zienswijze onder de velen die rampen
van welke soort dan ook, beschouwden als een vergelding van God voor een god-
deloos leven.194

Op een andere ramp uit december 1664 reageerde Zoet op vergelijkbare wijze.
Hij schreef namelijk een tweeregelig versje, ‘Op de Brand in de nieuwe-zijds Hout-
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190 Knuttel 8937, Muller 2196, AvS 2306. Zie ook Bijlage 1C, nr. 21.
191 DW, p. 67-68.
192 ‘De Pest, tot de wanhopende Vluchtelingen’.
193 Noordegraaf 1988, p. 125 e.v.
194 Al veel eerder, in 1656, had hij achter de grote brand in de Duitse stad Lipstadt Gods wraak gezien; DW, p. 285.
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tuynen tot Amsterdam’.195 Volgens de beschrijving van Commelin ontstond die
brand in de Houttuinen, niet ver van Zoets domicilie, doordat men een vuur te lang
had gestookt onder een ketel in een loods, waardoor enkele woningen afbrand-
den.196 Deze buurt was bekend om de verschillende speelhuizen voor varensgezel-
len, waardoor de prostitutie er dan ook welig tierde. Deze ramp ontlokte Zoet de
volgende conclusie: ‘Door agtelooze zinlijkhaid, // Wierd deeze Buurt in d’asch ge-
laid’.

8.12 Gosinus Nyendael

In de collectie alba amicorum van de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich het uit-
stekend geconserveerde album van de remonstrantse predikant Gosinus Nyenda-
el.197 Over deze predikant is echter niet veel meer bekend dan Tideman indertijd
verzameld heeft.198 Evenmin is dit album een voorwerp van uitvoerig onderzoek
geweest, hoewel de bijdragen en vooral hun auteurs, waaronder prominente perso-
nen uit de remonstrantse geleerdenwereld figureren, dit zeker de moeite waard
maakt.199 Als proponent werd deze Gosinus, geboortig uit een adellijk geslacht in
Utrecht, in 1660 verwelkomd in de remonstrantse enclave Friedrichstadt in Slees-
wijk-Holstein. Hij predikte daar vier jaar, vroeg zelf ontslag aan, keerde terug naar
Nederland en werd voor twee jaar in Dokkum benoemd. Na enige omzwervingen
die hem een korte tijd in Amsterdam deden ophouden, vond hij zijn definitieve
standplaats in ’s-Gravenhage, waar hij in 1690 overleed. Het album is voor zover
bekend de enige nalatenschap die reliëf aan zijn leven heeft gegeven, want van zijn
hand lijken geen publicaties gekomen te zijn. 

De bijdragen in het album die niet chronologisch gerangschikt zijn, bestaan uit
gedichten, afgewisseld met tekeningen en kleine schilderijtjes. 38 van de 50 bijdra-
gen zijn gedateerd en omspannen een periode van 1661 tot en met 1669. Onder de
prominente contribuanten bevinden zich de ons wel bekende uit Gottorf afkomsti-
ge Olearius, en vanaf 10 december 1664 befaamde Nederlandse remonstranten, zo-
als de latere hoogleraar Arnoldus Poelenburg en de Leidse professor Philippus van
Limborch.200 Temidden van deze remonstrantse zwaargewichten vinden wij, mira-
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195 DW, p. 90.
196 Commelin 1693 II, p. 1169-1170.
197 KB: 131 E 13. 
198 In Tideman 1905. 
199 Een aanzet tot verder onderzoek heeft Erler 1977 gegeven. Hij kondigde weliswaar een boek aan over deze
materie, maar behalve zijn publicatie Friedrichstadt, Eine holländische Gründung zwischen Eider und Treene in
1984, lijkt een uitvoerig onderzoek naar Nyendael en diens album niet van de grond gekomen te zijn. 
200 Uit de bijdragen die de Nederlanders leverden, valt misschien de periode op te maken die hij in Amsterdam
doorbracht: G. Brandt 8 dec. 1664, Matthijs Lieselius 8 dec. 1664, A. Poelenburg 10 dec.1664, Leendert Beelthou-
wer 14 jan. 1665, Reymer Wit 17 jan 1665, Ph. van Limborch 22 jan. 1665, Joh. Wourdanus 3 febr. 1665, A. Pon-
tanus 4 febr. 1665, Jan Zoet 7 febr. 1665, G. Melder 25 maart 1665 en P. Serrarius 3 aug. 1669. Zonder datering: P.
van Rixtel en A. Persyn uit Gouda. 
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bile dictu, de namen van Jan Zoet en Pieter Rixtel, maar ook van de mystieke spiri-
tualist Serrarius.201 Beide eersten hebben met een kort gedicht de als geleerd aange-
merkte Nyendael geëerd, Zoet op de zevende februari 1665; Rixtels bijdrage is on-
gedateerd.202 Zoets niet bepaald indrukwekkende bijdrage luidt als volgt:

Des menschen wil staat nummer stil
maar alles gaat hier naar Godts raadt.

aan den wel geleerden G. van Nuwendaal.

Indien ik vruchtbaar zaad, naar mijn wil kon zajen
In ’t geestrijk Nuwendael, door Wijsheid, omgeploegt,
Mijn vriend, ghij zoud daarvan de zoetste vruchten majen
En houden u, in d’oest, met zulck een winst vernoegt.
Ik strooij dan ’t geen ik heb: God wil ’t Zijn zeegen geeven
Zo zal, in ’t Nuwendael, mijn Zoetheid euwig [sic] leeven.

Amsterdam, den 7. van Sprokkel 1665 Jan Zoet.203

Er hebben tussen Nyendael en Zoet wellicht discussies plaatsgevonden over gods-
dienstige zaken. De eerste regels lijken er dan op te wijzen dat Zoets eigen religieu-
ze opvattingen bij Nyendael, die in zijn ogen als een wijs man aangemerkt werd,
niet in vruchtbare bodem vielen. Omdat er in het geheel geen aanwijzingen zijn
over Nyendaels verblijf in Amsterdam, noch over contacten van Zoet met remon-
strantse predikanten, valt over deze incidentele bijdrage van Zoet alleen maar te
constateren, dat zij niet structureel was. De arminianen kwamen er overigens bij
Zoet niet zo slecht af. In het Groote Visch-net (1657) waren zij aanvankelijk belust
op macht, maar na de synode kon hij deze denominatie vergelijken met een angstig
‘Grundeltjen’.204

8.13 Zoet en de Witte Angieren

Een handvol bijeen geplaatste gedichten in de DW maakt duidelijk dat Zoets be-
langstelling voor de rederijkerij niet verdwenen was.205 Een gedicht dat hij op 15 fe-
bruari 1665 geschreven heeft, is namelijk het als eerste vermelde antwoord op een
vraag uitgegeven door de broeders van de Haarlemse rederijkerskamer ‘De Witte
Angieren’. Omdat boven de vijf andere vragen met antwoordgedicht noch deze ka-
mer noch een datering is vermeld, heeft men gemeend dat deze niet met de genoem-
de kamer in verband gebracht konden worden.206 Hoewel het zonder verdere gege-
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201 Van der Wall 1987, p. 610.
202 Zoet op p. 283 en Rixtel op p. 362.
203 Niet opgenomen in de DW. Zie Bijlage 1A, nr. 5.
204 ’t Groote Visch-net, p. A2ro

205 DW, p. 268-282.
206 Van Boheemen en Van der Heyden 1999, p. 347-348.
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vens vooralsnog niet volledig te bewijzen valt, is de veronderstelling dat die vragen
door dezelfde kamer zijn verspreid echter zeer aannemelijk. In de DW zijn vragen
en antwoorden namelijk bijeengeplaatst en ze bevatten dezelfde thematiek. Een an-
der argument voor de veronderstelde samenhang is te vinden in de eerste regel van
het antwoord op de derde vraag, waar Zoet zegt: ‘Na dat ik meenigmaal uw Vraa-
gen had geleezen’.207 Een andere kamer die als initiatiefnemer in aanmerking zou
kunnen komen, is ‘De Wijngaerdrancken’, maar de door Rixtel en Verhoek beant-
woorde vragen die deze kamer produceerde, stammen pas uit 1669 en 1670.208

Degene die de vragen die in de DW staan, had geformuleerd, zou eventueel uit
Zoets milieu afkomstig kunnen zijn, maar de waarschijnlijkheid dat Zoet zich tot
de beantwoording daarvan gezet zou hebben, lijkt zeer gering. Evenmin heeft hij
immers eerder door parnassiens uit eigen kring opgestelde vragen van een dichter-
lijk antwoord voorzien. Om deze redenen neem ik aan dat de vragen afkomstig zijn
van ‘De Witte Angieren’. De bentgenoten van de Parnassus kwamen uit diverse
windstreken en namen zoals bleek ook deel aan wedstrijden die een andere kamer
had georganiseerd. Waarschijnlijk heeft Zoet meegedaan aan zo’n wedstrijd die
door deze Haarlemse kamer was uitgeschreven. Een wedstrijd waarvan het resul-
taat als afzonderlijke publicatie is verschenen, is nog niet teruggevonden.

De godsdienstige onderwerpen die in de vragen aangeroerd werden, zijn algemener
van aard dan wat Zoet zijn bentgenoten voorlegde. De Haarlemse vragen hebben hem
in ieder geval weten te inspireren tot een aantal interessante antwoorden die, wat de
inhoud betreft minder en de vorm meer, verwantschap vertonen met het dichtwerk
in de Parnassus aan ’t Y. Dat Zoets evocatief vermogen de anderen naar de kroon
stak, is bij vergelijking evident. De meeste antwoorden liet hij vergezeld gaan van een
‘Toezang’ met een wijsaanduiding. In die ‘Toe-zangen’ is vaak de essentie van het
antwoord op de vraag terug te vinden, soms in de vorm van een klein verhaaltje. 

8.13.1 De eerste vraag

Het eerste gedicht dat overigens gezongen moest worden op de wijs van ‘Perios-
ta’,209 was een antwoord op de vraag, ‘Mag iemand, dankbaarlik, naar alle spijz wel
tragten, // Of moet men zig, voor bloed, en voor ’t verstikte wagten?’210 Dit onder-
werp verwijst onder meer naar Handelingen 15:29, waarin de Joodse spijswet ook
voor Christenen wordt voorgeschreven. Het zeven coupletten tellende gedicht be-
gint met een interessante inleiding

Eerwaarde Maagd, wiens deugd, en weetenschap
Den Amstel hoont, als gy uw luit laat hooren,
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207 DW, p. 273.
208 Rixtel 1717, p. 169-170, Verhoek 1726, p. 203-205.
209 Naar een lied van P.C. Hooft. Deze melodie werd al in het Minne-beekje gebruikt.
210 DW, p. 268.
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En praalt, en pronkt, op d’alderhoogste trap,
Van ’t stail Parnas, tot zang, en spel, verkooren:
Daar Liefde, in Trouw, heur pligt altyd vertoont,
En uw Paruik, met Witte Angieren, kroont.211

Duidelijk liet Zoet horen dat Haarlem Amsterdam overtroeft. Favoriet is nu de
Parnassus aan ’t Spaarne, gekroond met witte anjers. Mogelijk heeft Zoet hier het
reilen en zeilen van zijn voormalige Parnassus, misschien voor de vorm, bekriti-
seerd, want daar zullen deugd en wetenschap in diskrediet zijn geraakt. 

Na deze ontboezeming volgt een uiteenzetting over het culinaire gedrag van de
Christen waarvan het nuttigen van geslachte dieren de kern vormt. In het paradijs
gaf God de mensen alleen maar de vruchten des velds te eten, maar de begeerte naar
vlees groeide. Later werd zelfs Noach verboden geslachte dieren te eten, want ‘Wie
wettig leeft, die houd zijn handen schoon’. Na de komst van Christus op aarde kon
men ‘vry, en vrank in ’t Slagthuis gaan’, maar vlees en bloed van verstikte dieren
bleven even verboden als hoererij;

Toen was ’t: Koom voort, en slagt, en eet; en gaa,
En boet uw lust; Hier valt niet meer te wraakken;
Maar houw, van Bloed, Verstikte, en Hoerery,
En Mologs spijs, altijd u zelven vry.212

De wet gebiedt dat men niet de teugel viert ‘aan ’t vlees’, hier ook in overdrachtelij-
ke zin op te vatten. Zelfs Zoet vroeg vergeving voor zijn zwakheid, want ook hem
wogen de zonden zwaar. Maar hij zag in de verte de gulden tijd gloren waar de
mensen niet meer moorden en roven, waar de dood niet meer maait, waar schaap en
wolf de stal zullen delen en God overal in alles is. Met deze aardse profetie besloot
hij zijn antwoord dat hij onder aan de bladzijde zo rijkelijk van bijbelplaatsen wist
te voorzien, dat het lijkt of hij het voorbeeld van Steendam heeft willen volgen.

8.13.2 Andere vragen

In Zoets antwoorden op de andere vragen is, hoewel in beperkte mate, een over-
zicht van zijn religieus denken te vinden, een beeld dat bij diverse gelegenheden al
enige vorm gekregen had. De vragen waarop Zoet zich gestort had zijn verkort de
volgende: Door welke middelen zou de mens weer de schaapskooi in trekken?
Waarom wil de mens wel in duivelsdienst de held uithangen, maar is hij onmachtig
om aan Gods wetten te voldoen? Welk kwaad is het ergste en waarom wordt het
onderaards genoemd? Welke kunst is de beste, de meest begeerde, maar zeer moei-
lijk om te leren? Wat is het allerkwaadste en wat is het allerbeste dat de mens kan
bezitten?213
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212 DW, p. 269.
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Uit Zoets antwoorden rijst dan het volgende beeld op. De calvinistische kerk
heeft het op allerlei punten verbruid. Omdat al sinds onheugelijke tijden de duivel
bezit heeft genomen van de kerk, is, wat zij heeft voortgebracht, vals en verdoeme-
lijk. Zoet verwerpt daarom de doop, het avondmaal en het kerkelijk huwelijk.214

Het preken veroorzaakt slechts ruzies en tweespalt, er wordt een valse leer verkon-
digd die echter wel als volmaakt de ronde doet. Daardoor kan de mens niet werken
voor het eeuwige leven, maar slechts voor zijn dood. Een voorbeeld van zo’n valse
leer is die van de predestinatie; een andere afschuwelijke gedachte onder de gerefor-
meerden betreft hun voorstelling van de duivel. Zoet toont ons vervolgens de enig
juiste weg aan om het eeuwige heil te bereiken. Wij moeten voortdurend door die
smalle poort gaan en proberen hier op aarde een hemels Jeruzalem te bouwen. Het
gemoed van de zondige mens kan echter ook ontlast worden, wanneer de Geest der
Waarheid de leugens die door de kerk verbreid worden, zal vernietigen. Dan pas
wordt Gods tempel weer zuiver en een hemel op aarde. Op de bekende suggestieve
manier heeft Zoet zijn visie die doordrenkt is van dopers spiritualistische opvattin-
gen, op enkele van deze misstanden vorm gegeven. Zijn duidelijke afkeer van de
predestinatieleer deed hem een boeiend gedicht vol ingehouden spot schrijven, dat
als volgt begint:

Na dat ik meenigmaal uw Vraagen had geleezen,
En naarstig doende was, om, van mijn taaije peezen,
De pijlen, in het Wit, te schieten, brak de boog;
Des ik verleegen stond, en, naar mijn boekken vloog:
Daar vond ik Jan Kalvijn, de Hooft Sant van Geneeven,
Die Godts verburgen Wil, zoo kunstig heeft beschreeven,
Of hy, van eeuwighaid, zyn Hofraad had geweest;
Dies elk verwonderd is, die ’t Onderwijs 215door leest,
Daar in hy naakt ontdekt: Hoe al ons doen, en laaten,
Zoo wel het Kwaad, als ’t Goed: Het Liegen, last’ren, haaten,
Onkuishaid, moord en roof; het oorlog, dievery,
En dat hier meer geschied, niet voort koomt, om dat wy
Daar toe geneegen zijn, en daageliks naar poogen:
Maar om dat Godt dat werkt, door ’t onbepaalt vermoogen
Van ’t Eeuwige besluit.216

Zoet presenteert zich hier als de zich onwetende die verwonderd is over de ‘des-
kundigheid’ van Calvijn waar het in dit geval Gods raadsbesluiten betreft. De regels
van het eeuwig besluit zijn voor Zoet onbegrijpelijk, maar het is Gods wil, en ver-
der in het gedicht vindt hij dat zijn ‘vriend’ Adam zich er maar bij neer moet leggen.
Smalend haalt Zoet dan uit naar de ‘Priesterlikke bend van Dordrecht’, die een
nieuwe godsdienstige dictatuur heeft gevestigd. Ook andere calvinistische opvat-
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tingen prikkelden Zoets spotlust, zoals de genoemde voorstelling van de duivel.
Zoet greep voor de beantwoording van de vraag over wat het grootste kwaad is, te-
rug op zijn geliefde voorstelling van de onderaardse woonplaats van de duivel.
Deze is weliswaar de oorzaak van alle kwaad, maar bestaat niet ondergronds, wat
men de kinderen wil laten geloven. Zo’n fantasie is slechts ‘zotte waan’, want de
echte duivel doet zijn werk bovenaards en veroorzaakt het slechte bij de mens, zo-
als hovaardigheid en staatzucht.

Er volgt dan een opsomming van beroepen waarvan de vertegenwoordigers be-
kend staan om hun bedrog. In hun gedrag manifesteert de duivel zich; op die plaats is
de duivel werkzaam. Het aan de kaak stellen van kwalijke karaktereigenschappen,
meestal gekoppeld aan een beroep, was in de toenmalige literatuur een bekend ver-
schijnsel.217 Onder zijn antwoord geeft Zoet als ‘Toe-voegzel’ het volgende kwatrijn:

Al het onder-aards gespook, agt ik rook,
En de booze geeste, veeste [scheten],
Daar men kinders meê vervaart; zulk een aart
Schoeit op kromme beeste leeste.218

Kritiek op in zwang zijnde opvattingen over de lichamelijkheid van de duivel en diens
kwade invloed op de mens vond in de zeventiende eeuw steeds meer gehoor. Zulke
geluiden kon Zoet hebben opgevangen uit ’t Afgerukt Mom-aansicht der Tooverye
(1659).219 In dit boekje reduceerde de doopsgezinde Haarlemmer, Abraham Palingh,
de macht van de duivel. Hij ontkende diens bestaan niet, maar hij schreef hem ten-
minste geen voorspellende gaven toe, of de macht lichamen te creëren. Alleen God
is naar zijn mening oorzaak en wezen van alle gedaanten en ook gezondheid en ziek-
te zijn alleen van hem afkomstig.220 Zoet preludeerde met zijn visie op de duivel zelfs
op Balthazar Bekkers opvattingen. In het tweede boek van diens Betoverde Wereld
wordt namelijk de louter figuurlijke existentie van de duivel uitvoerig bewezen.221

8.13.3 De wellevenskunst

Aparte aandacht vraagt Zoets antwoord op de vijfde vraag, waarin de anonymus
wil weten ‘Wat is de beste konst, by ieder het meest begeerd, // En die, daar boven,
nog het moeilijkst word geleerd?’222 Uitvoerig wordt deze vraag beantwoord in een
stilistisch weliswaar niet hoogstaand maar wel interessant, 68 regels tellend gedicht
over de wellevenskunst. Meeuwesse werd er zodanig door geboeid, dat hij er uit-
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voerig uit citeerde.223 Of de vraagsteller als antwoord deze kunst voor ogen had is,
onduidelijk, Zoet zag die er in ieder geval wel in. Met het oude spreekwoord ‘Elk
heeft zijn liefje lief’ opent hij het gedicht. Volgens hem vindt iedereen het beroep
waarin hij zijn talenten kwijt kan kunst, de hoogste kunst is echter de wellevens-
kunst. Zoet meent namelijk

Maar in ’t lest,
Word, door de Waarhaid, een volmaakte konst gebooren:
Een konst, die elk, met regt, de springbron noemen moet.
Daar uit al ’t noodige, en het nutte, voort kan koomen;
Die baide ziel, en lijf, met Heemels Manna, voedt,
En alle kwaade lust, met kragt, weet in te toomen.
Dat is: Welleevenskonst.224

Deze kunst is volgens Zoet de mens gegeven door de ‘Waarhaid’, een vaker door
Zoet gebezigde abstractie, die gezien zal moeten worden als de zuiverende godde-
lijke macht. Bij zijn geboorte heeft de mens behalve het vermogen tot zien, horen
en spreken ook het ‘voormoogen’ meegekregen de wellevenskunst te leren. De
ideale situatie voor wie in deze kunst op den duur volleerd is geworden, heeft Zoet
als volgt geschetst. Hij kan met zekerheid zeggen:

Dat [zij] aan de menschen, niet dan vreede, en vreugde geeft.
Dat ons, voor arremoede, en onhail kan bevrijden:
Daar alle zeegen, tot in eeuwighaid, door leeft;
Dat al het kwaad verwind, en zelf nooit kwaad kan lijden,
Dat is het beste dat ik op de weereld weet.225

Het is in de wellevenskunst dat men, wat Jezus ons beveelt, het rijk Gods, moet
zoeken, meent Zoet. Daar wordt alles gevonden wat de mens behoeft, maar het
leerproces dat aan de vervolmaking voorafgaat, is zwaar en zeker niet aangenaam,

Want d’ouden Adam moet men hier, voor al, eerst dooden.
De Schooltugt, die gestaag hier op den leerling past,
Heeft, voor den Berkkenrijs, de roê van Gods gebooden,
Daar meê zy, door het vlees, tot op het harte slaat,
Om zoo de kwaade lust, door heur gezag, te temmen;
Invoegen, dat den mensch, die, in deez’ konstschool gaat,
Schier altyd, in zee van tranen, dient te zwemmen;
En dag, en nagt, zig vind geplaagt van zijn gemoed,
Wanneer hy maar een uur koomt kwaalik te besteeden,
En zig met d’ydle wind der dwaze lusten voed.226

Anders dan de kinderen, die na grote inspanning tijd om te spelen wordt toegeme-
ten, leeft de volwassen mens die de wellevenskunst wil beheersen, zonder rust en
onder voortdurende dwang. Maar eens is hij volleerd en 
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Dan laaft hy staag zijn ziel aan Goddelikke stroomen.
Dan is hy waarelik een wijs, en zaalig man:
Des ik Welleevenskonst, zoo lang ik leef, zal looven.227

Vanzelfsprekend vraagt dit gedicht om een vergelijking met opvattingen uit de Ze-
dekunst dat is Wellevenskunst van Coornhert. Oppervlakkig gezien zijn er diverse
overeenkomsten. De mogelijkheid vanaf de geboorte deze kunst te leren, met be-
hulp van de redelijkheid als eigenschap van de mens en het uiteindelijke doel, een
gerust en zalig teven leven te leiden, vormen bij beiden een essentieel deel van hun
levensbeschouwing. Aannemelijk is, dat Zoet in dit gedicht slechts een deel kwijt
kon van zijn opvattingen over de wellevenskunst, maar enkele passages verraden al
andere inzichten dan die van Coornhert. Volgens Zoet is de wellevenskunst door
God uit zijn genadebron aan de mens geschonken. Om zich daarin volkomen te be-
kwamen, heeft hij de mens vele jaren gegeven. Na vele ontberingen bereikt de nu
gelouterde, wijs en zalig geworden mens de beoogde paradijselijke staat. 

Coornhert heeft in zijn ‘Toe-eyghen brief’ aan H.L. Spiegel de hoofdinhoud van
zijn werk als volgt gekarakteriseerd:228 ‘’tzelve voornemtlyck handelt vande mid-
delen om te komen tot grondlykcke kennisse vanden mensche zelve, van zynen sta-
te, handel ende wandel’. Uit de door Becker toegevoegde opmerkingen van Coorn-
hert blijkt dat deze zelfkennis, maar ook kennis van God, uiteindelijk als het
hoogste goed voor de mens zag. Zoet rept met geen woord over zelfkennis, weinig
over beheersing der deugden, maar hamert voortdurend op het zich ontdoen van
zonden, met gebruikmaking van de befaamde metafoor, het doden van de oude
Adam.

Coornhert omschreef in het eerste hoofdstuk van zijn ethica hoe de wellevens-
kunst te leren en wie haar mag onderwijzen. In zijn visie was deze kunst, ‘een wel
geschickte [geordende] kennisse om de gheleerde dueghde te volbrenghen’.229

Hoewel deze kennis niet van goddelijke oorsprong is, laat zij de mens wel beschik-
ken over mogelijkheden het goddelijke te leren kennen. Volgens Coornhert kon
het welleven niet door iedereen onderwezen worden. Ondanks hun streven naar
volmaaktheid hebben de mensen hun gebreken, daarom is de beste leermeester, ons
grote voorbeeld, God zelf. Binnen de beperkingen van zijn gedicht kon Zoet de le-
zer hierover slechts schaars inlichten. Volgens hem lag het grote voorbeeld voor de
‘leerling’ in de zedekunst in de geboden van God. Die moesten met alle mogelijke
moeite in het hart van de mens geprent worden, door het vlees heengeslagen met
een roede van berkenrijs, zoals hij het plastisch voorstelde. Hoewel deze geboden
het deugdenpatroon van de christelijke mens vormen, betekende een dergelijke
voorstelling een versobering van Coornherts aanbod in zijn Zedekunst dat is Wel-
levenskunst. Beiden beoogden, zo het schijnt, voor de in de wellevenskunst volleer-
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de mens een identiek, perfectionistisch, eindstadium, een zalig leven. Coornhert
voegde er echter ‘deugdelijk’ aan toe, voor Zoet bevatte het zalig leven vooral con-
notaties als vredig, verlost van armoede en bevrijd van onheil. Terwijl Coornherts
publiek tot slot een aangenaam en deugdzaam leven zou moeten leiden, kwamen
Zoets wellevenskunstenaars na een leven vol ontberingen terecht in een soort he-
mels paradijs op aarde. 

Zoets interpretatie van de Zedekunst, of wat hij ervan wist, blijkt een veel spiritu-
alistischer voorstelling van de levenswandel van de mens, dan de meer rationele weer-
gave ervan door Coornhert. In ieder geval heeft Zoet kennis genomen van diens ethi-
ca, maar deze uitgekleed en aangepast aan zijn eigen streven de mens een waar christen
te laten worden. Dat betekent een totale onderwerping aan Christus door hem het
gehele leven te volgen en te dienen. Dit zijn tevens de woorden van sommige door
Zoet geprezen parnassiens. Er blijkt dus minder begrip voor het Coornhertiaanse zelf-
onderzoek, maar veel meer sprake te zijn van zelfverloochening ter wille van Chris-
tus. Meeuwesse had weliswaar aangetoond dat Coornhert in Zoets milieu bekend-
heid genoot, maar waarschijnlijk niet gezien dat er sprake was van enige ombuiging
van diens ideeën, om de nadruk te leggen op de navolging van Christus.230

Met het poëtisch commentaar op de vragen van ‘De Witte Angieren’ heeft Zoet
duidelijk propaganda voor eigen opvattingen kunnen maken. Opvallend is de af-
wezigheid van een duidelijk chiliastisch concept; de nu geventileerde opvattingen
zouden zeker gedeeld worden door tal van reformateurs, die met name zijn stel-
lingname tegen de gereformeerde kerk volledig konden onderschrijven.

8.14 Ongedateerde gedichten uit deze periode

8.14.1 ‘Poëtize Lauwerkroon’

Na de laatste ‘Toe-zang’ op de Haarlemse vragen in de DW is een ‘Poëtize Lauwer-
kroon’ opgenomen, een lofdicht op een zekere T.R., een ‘konstlievende Rijmer’,
die een vraag ‘Zinrijk’ heeft beantwoord. Meeuwesse veronderstelde dat deze dich-
ter dezelfde is die later Zoets dood in een sympathiek grafdichtje zou bezingen, na-
melijk T. Rippertsz. Mogelijk was hij ook onder de bentgenoten te vinden.231 Zijn
dichterlijk antwoord op de vraag is niet teruggevonden, maar het moet gezien de
prijs en de waarderende beschrijving van de inhoud Zoets goedkeuring ten volle
hebben verdiend. Op deze vraag, waarom de mens in het nieuwe jaar ‘de oude slen-
der gaat’, op dezelfde wijze blijft leven, als in het afgelopen jaar, heeft Rippertsz.
blijkbaar zijn afschuw uitgesproken over het onafgebroken krijgsgeweld, dat ‘jaar
aan jaar herboren’ wordt. De mens belijdt weliswaar met de mond, maar uit zijn da-
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den blijkt dat hij blijft steken in de oude zonden. Uiteraard waren dergelijke uit-
spraken koren op Zoets molen en hij reageerde met

U koomt dan d’Eerkroon toe, door mijne Pen, gevlogten:
Ontfang’ er voor uw dienst, aan my [Jan Zoet] en elk gedaan.
Godt wil uw brain voortaan
Uit zijn geefrijkke bron, met Wijshaid staag bevogten.232

Deze nieuwjaarsvraag lijkt door Zoet geformuleerd te zijn en door verschillende
dichters beantwoord, gezien deze eerkroon. In hoeverre deze voor de tijd van het
jaar gebruikelijke vraagstelling waarop dichterlijke reacties werden verwacht, inci-
denteel is of wijst op regelmatige bijeenkomsten, valt niet uit te maken. Dat het met
Zoets rederijkerij zeker niet helemaal gedaan was, bewees ook een versje van hem
voor Verhoek. Uit enkele antwoorden opgenomen in diens postuum verschenen
bundel Poëzy (1729), bleek deze voormalige parnassien in 1670 ook bijdragen te
hebben geleverd aan de dichtwedstrijden die door de Haarlemse kamer de Wynga-
ertranken werden georganiseerd. Of Zoet zich hiertoe ook leende, is niet bekend,
wel kende hij Verhoeks bijdragen. Eén antwoord ontlokte hem positief commen-
taar met echter de volgende woorden tot slot:

Laet my dit kransje binden
Aen uw gestelde luit, op hoop, dat zy daer door
Des te eerder weêr aen ’t Y zal streelen ons gehoor.233

Een dergelijke verzuchting met het gebruik van ‘ons’ naast ‘my’ wijst erop dat er in
de Zoete Rust nog steeds gedichten vervaardigd werden, al of niet om prijs of dank-
woord.

8.14.2 De ‘Konst-schole’ van Gietermaker

In 1662 huurde en betrok Klaas Gietermaker in de Haarlemmerstraat bij de Een-
hoornsluis ’t Huys van Lastman’ dat ‘De Vergulde Graadboog’ heette, om er een
school voor toekomstige stuurlieden te vestigen.234 Zijn faam moet hem vooruitge-
gaan zijn, want de in zijn buurt wonende Jan Zoet wilde graag bij hem de vele leem-
tes in zijn kennis opvullen. Gietermaker moet een geboren leermeester geweest
zijn, want volgens vermeldingen op zijn geschriften onderwees hij onder meer in
het schrijven, cijferen, boekhouden en de geometrica. Zijn ‘loffelycke en vermae-
ckelycke konst der stuerlieden’ was blijkbaar een onderwerp dat Zoet bijzonder
aantrok, zoals uit zijn ‘Intreede Ter Konst-Schoole van Mr. Klaas Hendriksz. Gie-
termaaker’,235 dat in de DW is opgenomen, duidelijk te lezen is. Uit de boedelbe-
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schrijving die na het overlijden van Gietermaker door de notaris werd opgemaakt,
kon de inrichting opgemaakt worden van het leslokaaltje dat achter de winkel ge-
vonden werd.236 Het eenvoudige interieur bevatte tafels, stoelen, kastjes, school-
borden, lessenaars en een kachel. Er werden in de winkel en in het kamertje boven
het schooltje diverse hulpmiddelen voor de navigatie bewaard, waaronder globes
en zeekaarten. ‘De ‘zeekaerten op borden geplackt’ zullen volgens Davids niet zo-
zeer voor professionele zeelieden bestemd zijn geweest, als wel voor liefhebbers
van het type Jan Zoet’, veronderstelde Davids.237

Deze suggestieve voorstelling van de ambiance waar Zoet de door God gescha-
pen wereld beter wilde leren kennen, komt misschien overeen met het schooltje op
de titelpagina van Gietermakers magnum opus, het Vergulde Licht der Zeevaert
(1660). Uit zijn ‘Intreede’ blijkt Zoets overtuiging, dat de mens verplicht was met
volle ijver Gods schepping in zijn geheel te onderzoeken:

Men zal, van d’aarde, zelf tot in den Heemel gaan:
De groothaid van de Zon, en al heur doen begrypen:
De loop der Sterren zien. De werkking van de Maan,
In Eb, in Vloed, in Mensch, in alle dingen leeren,
Zoo naakt, zoo klaar, zoo waar, zoo wis, zoo bloot, zoo vast,
Zoo zuiver, zoo volmaakt, dat wy de zeven Spheeren,
Voor eeuwig, op ’er spil, doen draajen zonder last.238

Om te voorkomen dat de ‘ouderdom’ zijn vermogens krachteloos zullen maken, waar-
door hij onkundig van alles als een kind zal sterven, wilde Zoet uit die ‘ouderdom’
terugkeren naar de jeugdjaren om van Gietermaker ‘d’eedle Weetenschappen’ te le-
ren. Hij zal door zijn kundige lessen niet meer ongebaand over de zeeën ‘kailen’, maar

Ik zal mijn ankeer [sic] dan, op Gods genaade, ligten,
En steeken, met de Vloot, uit uwe School, in Zee.
Uw Noordstar, en Kompas, zal my wel onderrigten:
Want wie uw koers staag houd, die vind een goede reê.239
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Met de in het verschiet liggende figuurlijke scheepvaart geeft hij aan, welke speci-
fieke redenen hem de school van Gietermaker indreven. Kennis hebben van Gods
schepping is volgens Zoet van belang voor verdieping van zijn geloof in het laatste
deel van zijn leven. Het zou de eerste en tevens de laatste maal zijn, dat Zoet zich,
hoe vaag ook, uitlaat over het voornemen zich met natuurkundige en astronomi-
sche zaken bezig te houden. De lessen van Gietermaker zullen voor Zoet voorna-
melijk hebben moeten dienen God zo goed mogelijk te leren kennen en mogelijk
tot slot uit de verzamelde kennis hem ook te leren begrijpen. Hoewel Zoet met zijn
keuze voor deze schoolmeester slechts bepaalde aspecten van Gods schepping
hoopte te gaan doorgronden, kan hij met een dergelijk streven gerekend worden tot
de velen die meenden dat God ook uit de natuur te kennen was.240 Een grondige
kennis van Gods schepping, waarbij de natuur als een ‘bijbel’ werd gezien, zou
moeten leiden tot een intensivering van het geloofsleven. Tegen het einde van de ze-
ventiende eeuw mondden de incidentele onderzoekingen op dat gebied uit in syste-
matisch natuurwetenschappelijk onderzoek op theologische basis, de fysicotheolo-
gie. Uit de uitermate grote complexiteit van de natuur kon men tal van bewijzen
vinden voor Gods grootheid. Voor Zoet stond echter die grootheid al bij voorbaat
vast, daarvoor had hij geen wetenschappelijk instrumentarium nodig. Hij wilde die
grootheid blijkbaar alleen nader leren kennen om zijn leven verder richting te kun-
nen geven en zijn geloof te verdiepen. 

Onduidelijk is ondertussen het tijdstip waarop Zoet de lessen wilde gaan volgen.
Omdat de 46-jarige Gietermaker tot zijn dood in oktober 1667 actief bleef en Zoet
in zijn ‘Intreede’ verwees naar zijn ‘ouderdom’, mag aangenomen worden dat hij
tussen 1664 en 1667 mogelijk samen met toekomstige stuurlieden bij de kachel in
de wintermaanden de lessen in ‘De vergulde graadboogh’ volgde. 

8.14.3 ‘Op de Scheppinge’

Onder het ‘Intreede’-gedicht bevindt zich in de DW een vier coupletten tellend
vers dat Gods schepping looft.241 Hoewel Zoet hier niet meer dan een samenvat-
ting gaf van al zo vaak door hem verkondigde denkbeelden, kan vooral het eerste
couplet gezien worden als een reactie vol verwondering op Gietermakers onder-
richtingen:

Het wonderlik Gebouw van Heemel, en van Aarde,
Van Waater, Lugt, en Vuur; en wat’er leeft, en zweeft;
Hoe heerlik voor ’t gezigt: Hoe schoon, hoe hoog van waarde,
De grootste Godt, uit niet, door ’t Woord geschapen heeft.
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Maar Zoet bleef niet staan bij deze verwonderimg, tot zijn spijt moest hij constate-
ren hoe de werkzaamheden van de duivel Adam tot een slaaf en Eva tot een slavin
maakten. Daardoor bracht de ‘Zonde’ de dood voort. Elk schepsel voelt nu nog de
‘last van die verkeerde zin [begeerte]’. Maar Zoet kwam tot slot met de troostende
woorden, dat Christus onze ellende kan wegnemen. Zijn liefde komt in alle harten
en dan zal het eeuwig Sabbath zijn. Indien dit vers als een weergave te zien is hoe
Zoet Gietermakers zeevaartonderwijs heeft begrepen en verwerkt, dan mag gecon-
stateerd worden dat vooral de grootheid van Gods schepping een diepe indruk op
zijn gelovige hart heeft gemaakt. 

8.14.4 Klaagzang

Mogelijk heeft Zoet in deze tijd zijn blijkbaar reeds lang aanwezige gevoelens van
onbehagen aan het papier toevertrouwd. Hoewel hij uit zijn werken te oordelen in
het algemeen niet als een notoire klager oprijst, zijn er wel passages aan te wijzen
waaruit een zekere onvrede te lezen is. Uit enkele woorden of zinsneden spreekt
dan duidelijk het gevoel zich voortdurend bespied te wanen door een censurerende
overheid.242 In dit gedicht ‘In Teegenspoed kloekhartig’,243 weet hij dat ieder voor
zich de eigen lusten zoekt te bevredigen, dat de één vrolijk is terwijl voor een ander
geldt, ‘Wie droefhaid kweekt in ’t hart, nooit vroolik deuntje zong’. Dit laatste laat
Zoet blijkbaar ook voor zichzelf gelden, want

Mijn ongeluk doet my, voor ieders ooren, klaagen;
Mijn weelde is, als een rook verdweenen, op een dag;
Ik voelde viertien jaar, de bitterlikste plaagen,
En zonder dat ik ooit, een end van lijden zag!244

Hoewel hier zonder twijfel sprake is van een barokke overdrijving, wijst Zoet op
de langdurige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis die hij als traumatisch moet
hebben ervaren. Het ligt voor de hand daarin het vonnis te lezen, dat Zoets balling-
schap inleidde. Uit wat nu bekend is over zijn leven en werken valt niet gemakke-
lijk een andere traumatiserende ervaring te vinden, tenzij het verlies van Machtelt
Claes hem – misschien onbewust – zo hevig had aangegrepen. Over haar heeft Zoet
zich echter nooit meer uitgelaten, echter wel over de censuur. Maar, zo vervolgt hij,
als de ‘Hoop’ hem niet restte, was hij gek geworden, want niemand doet moeite
hem te troosten in zijn lijden, al toonde hij al zijn wetenschap en kunsten. 

Dan verheft hij zich, verwijst naar zichzelf als man en vader, spreekt zichzelf
moed in en zoekt steun ‘In ’t Kristelik meêdedoogen, By lieden van verstand’. Hij
vraagt hen het hart niet voor hem te sluiten en te bedenken dat het geluk blind en
zeer broos is. Zoet lijkt meer begrip voor zijn nieuw verworven kennis en kwaliteit

8.14 Ongedateerde gedichten uit deze periode

242 Hij zal de tegen hem gevoerde processen niet vergeten zijn. 
243 DW, p. 244.
244 DW, p. 244.
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van zijn dichtkunst bij een ander soort mensen te zoeken. Bij ontstentenis van ver-
dere egodocumenten, zoals brieven, is het onmogelijk de contemporaine oorzaken
van zijn droefheid te traceren en de diepte van zijn verdriet te peilen. Er is in ieder
geval uit op te maken dat hij momenten van grote eenzaamheid gekend moet heb-
ben, waarbij Annetje Conings opvallend afwezig is. Ook komt zij in zijn gedichten
niet voor. 

8 1661-1665: van ‘Op ’t Affronteeren van het Hol’ tot ‘In Teegenspoed kloekhartig’516



9.1 Terugblik

In de voorafgaande periode, de eerste helft van de jaren zestig, hebben, zoals is ge-
bleken, voornamelijk godsdienstige zaken Zoet bezig gehouden. De door hem ont-
plooide activiteiten om de creatieve prestaties van het heterogene gezelschap dat in
de Zoete Rust zijn denkbeelden kwam ventileren, te ordenen en in boekvorm te la-
ten verschijnen, zullen Zoet veel tijd hebben gekost. Daarnaast deed zich een paar
maal een gelegenheid voor om eigen opvattingen op godsdienstig gebied uitvoerig
te kunnen uitdragen. Zijn literaire productie uit die tijd is dan ook vrijwel geheel
onder deze noemer samen te vatten. Dit geldt althans voor wat ons uit die periode is
overgeleverd; dichterlijk commentaar van hem op bijvoorbeeld binnen- of buiten-
landse politiek is uit deze tijd niet bekend. Mogelijk waren er zelfs voor Zoet geen
situaties of gebeurtenissen vóór het begin van 1665 die hem konden prikkelen tot
een hekeldicht of verlokken tot een lofzang. 

9.2 Jan Steen, Jan Zoet en de herberg

Van 1661 tot ongeveer 1670 had Jan Steen zijn woonplaats in Haarlem, waar hij zijn
meeste schilderijen zou vervaardigen.1 Eén ervan, een politiek genrestuk, heeft de
titel meegekregen ‘Prinsjesdag’ en is tegenwoordig te bewonderen in het Rijksmu-
seum. Op dit vrij kleine paneel heeft Steen een herbergscène neergezet, waarin een
groot aantal figuren elk een eigen rol lijkt te spelen. Rechts van het midden onder-
aan knielt de herbergier met rapier en glas voor het schuin boven het hem hangende
portret van de nog vrij jonge Willem van Nassau. Onder de vele attributen bevindt
zich een tegen een boekenkastje liggend papier waarop geschreven staat: ‘Op de
gesondheyt van het nassaus basie, in de ene hand hant het rapier, in de andere hant
het glasie’. In de linkerhoek, enigszins afgescheiden van de vrolijke meute, zit om
een tafel een groepje geschaard, waarvan een man een pamflet voorleest. Een ande-

1 Chapman 1996, p. 31 en passim; De Vries 1992.
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re luistert er ingespannen naar en de derde aan de overkant van de tafel naast een
jonge vrouw gezeten, levert blijkbaar commentaar. Na een zorgvuldige analyse van
dit schilderij kon Lyckle de Vries deze voorstelling een ‘geschilderd pamflet’ noe-
men.2 In de herberg, die volgens hem geen historische realiteit is geweest, wordt de
spot gedreven met het volk dat als aanhangers van Oranje gezien moet worden. Al-
lerlei personen figureren ook in zijn andere werken en stellen op dit schilderij niet
anders dan de dronkelappen en bordeelbezoekers voor met wie Steen keer op keer
de spot heeft gedreven. De Vries suggereerde dat een dergelijke overigens voor die
tijd zeer zeldzame voorstelling een opdracht van staatsgezinde kant geweest kon
zijn voor de katholieke Jan Steen. Hij kon op deze manier laten zien wat voor lie-
den de aanhangers van Oranje eigenlijk waren. 

De meeste personen op het schilderij bevolken ook andere schilderijen van hem
en zijn dus te beschouwen als standaardfiguren. De man gezeten achter de tafel in
de linkerhoek vormt daarop echter een uitzondering. Hij vertoont namelijk onmis-
kenbare gelijkenis met de schaarse afbeeldingen die van Zoet bekend zijn en is daar-
om waarschijnlijk te identificeren als onze dichter. Vooral de snor en het smalle sik-
je en de naast het hoofd hangende krullen maar ook de scheef op het hoofd
geplaatste hoed zorgen voor een duidelijke overeenkomst met bijvoorbeeld zijn
portret in de DW. Steen geeft hem wel wat gezetter weer. Indien deze hypothese op
waarheid berust, dan moet er sprake geweest zijn van enig contact tussen de schil-
der en de dichter. Steen zou hem in zijn herberg geschetst kunnen hebben. Het is
dan niet al te gewaagd te veronderstellen dat het gehele aan tafel gezeten groepje als
een kopie van een herbergtafereel in de Zoete Rust gezien kan worden. Misschien is
de afbeelding van de jonge vrouw dan zelfs het enige portret dat er van Annetje Ko-
nings bestaat! Opvallend is daarbij de ernst die van het groepje afstraalt, waardoor
het duidelijk contrasteert met de rest van het gekonterfeite gezelschap. Aangeno-
men mag worden dat Steen Zoet vooral om zijn bekende Orangistische sympa-
thieën een plaats op het schilderij heeft toebedeeld, een serieuze Orangist tegenover
het ‘Clootjes Volck’,3 zoals De Vries Steens mening over het volk dacht samen te
vatten. Welke specifieke rol Jan Steen voor de als fanatiek aanhanger van het Oran-
jehuis bekend staande herbergier in gedachten had, is niet uit te maken. Mogelijk
heeft Zoet op Prinsjesdag Willem bedacht met een gedicht, dat in deze herberg aan
tafel door anderen wordt bestudeerd. Welke Prinsjesdag bedoeld is, valt niet te zeg-
gen; over de datering van dit schilderij bestaat namelijk geen zekerheid, maar vol-
gens De Vries is het aannemelijk dat het tussen 1665 en 1668 vervaardigd is.4

Het volgende ongedateerde versje van Zoet, waarvan zelfs het handschrift is te-
ruggevonden,5 tekent de hierboven beschreven sfeer, maar dan op een veel serieu-

9 1665-1674: van de Bedrogen Hoop tot ‘Godts genaadige Tugtroede’

2 De Vries 1992, p. 74 e.v.
3 De Vries 1992, p. 81.
4 De Vries 1992, p. 80.
5 NA: Collectie Tromp, toegangsnummer 1.10.80, bestanddeel 107.
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zere toon. Het is niet afzonderlijk in de DW opgenomen, maar figureert wel als
couplet in een veel later geschreven gedicht uit 1672.6

Oranjens gesontheijt

Lang leeve Oranje de eer en kroon van ’t Vaderlandt
Daer nijdige eijgen baat nu schaamrood moet voor buijgen
Godt zeegen hem met deugd en vorstelijck verstand
dat hij sijn heldenaart door daaden mag betuijgen
Die dit van harten wenscht van dees doorluchtste spruijt
Die drinck daer op, met mij dees Prinsen roemer uijt.7

9.2.1 De locatie van Zoets herberg

Ofschoon het interieur van Zoets herberg onbekend blijft en ook van het huis zelf
geen afbeeldingen lijken te bestaan, zijn er behalve wat gegevens in het literaire
werk, concrete aanwijzingen dat Zoet op de westelijke hoek van de Baanbrugsteeg
en de Haarlemmerdijk zijn herberg dreef. Om de accijnzen op de verkochte wijn
vast te stellen, werden ten minste eenmaal per jaar de vaten ‘gepeild’. De resultaten
van die metingen werden in peilboekjes genoteerd samen met de namen van de tap-
per en eventueel andere ter plaatse aanwezige personen. Van het grote aantal peil-
boekjes dat er ongetwijfeld moet hebben bestaan, resteert nog een bescheiden aan-
tal. De uit vele jaren bestaande reeks vertoont vele hiaten. Het oudste exemplaar
dateert van 1657 en alleen uit het jaar 1669 zijn er veel boekjes overgeleverd.8 Zoets
naam wordt in mei van dat laatste jaar voor het eerst genoemd, daarna nog enkele
malen en de laatste vermelding is van 23 januari 1673. Ondanks het gebrek aan eer-
dere gegevens en niettegenstaande het feit dat Zoets latere brieven zijn verzonden
uit ‘mijne wooning, staande op de Haarlemmerstraat, In de Rust’,9 mag worden
aangenomen dat hij op die plaats woonde en misschien al geruime tijd voor 1669.
De naam van Zoets herberg ‘De Zoete Rust’, of alleen ‘De Rust’, komt weliswaar
niet in de boekjes voor, net zo min trouwens als vele andere huisnamen, maar het is
alleszins waarschijnlijk dat de vermelding op hetzelfde pand slaat als ‘De Rust’ die
al in 1663 onder meer in het gedicht voor Claas Seep werd genoemd in de Parnassus
aan ’t Y.10 In die peilboekjes wordt Zoet soms samen vermeld met zijn vrouw
(‘vrouw present’), soms met de meid (‘meyt present’). Annetje Konings zal er zeker
geholpen hebben. Aardig is tevens de vermelding dat in de kelder onder Zoets her-
berg op de hoek een zekere Saartje Pieters bleek te tappen. 

9.2 Jan Steen, Jan Zoet en de herberg

6 Zie hierna, p. 579. 
7 Geciteerd naar het handschrift.
8 GAA: Archief Burgemeesteren (5051), Coll. peilboekjes, 1635-1705.
9 Japikse 1919 II, p. 427, noot.
10 Zie hoofdstuk 8, p. 474.
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9.3 Verslechterend politiek klimaat

Tussen 1660, toen Zoet nog vol lof en bewondering over de nieuwe koning van En-
geland schreef, en 1665 slonk in de Republiek langzamerhand de aanvankelijk aan-
wezige hoop op een vreedzame samenwerking met Engeland, er groeide wantrou-
wen en zelfs haat. Karels ambitie de zeeën te beheersen om van Engeland een
wereldmogendheid te maken, stuitte uiteraard in Nederland op grote tegenstand.
Zijn maatregelen ter bevoorrechting van de Engelse handel, zoals de hernieuwing
van de Akte van Navigatie en de agressieve bevordering van de Engelse zeevisserij,
zetten veel kwaad bloed bij de tegenpartij. Schermutselingen op de Europese zeeën,
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maar ook in de westerse en oosterse archipel leidden regelmatig tot protesten en
scherpe veroordelingen. Kaapvaart en confiscatie van schepen, aanvankelijk vooral
door Engelsen gepleegd, zorgden langzamerhand, ondanks voortdurend diploma-
tiek verkeer voor een oorlogszuchtige sfeer aan weerszijden van de Noordzee. Po-
gingen van zowel De Witt als Stuart Frankrijk partij te laten kiezen in het steeds
groter wordende conflict strandden op de afwachtende houding van dat land. 

Naaste deze externe verwikkelingen kwamen in de Republiek de onoplosbare
conflictueuze tegenstellingen tussen de voor- en tegenstanders van de Oranjepartij
steeds meer aan het licht. Prins Willem was een neef van Karel II en deze was na de
dood van Mary Stuart, de Prinses Royale, diens voogd geworden. Dat Karel de on-
dergeschikte positie van de jonge prins in de Nederlanden met lede ogen aanzag, is
niet zo verwonderlijk. Voor De Witt en zijn partijgenoten waren de wensen be-
treffende de educatie en designatie van Willem van ondergeschikt belang. De Staten
regeerden, mercantiele en militaire zaken prevaleerden in hun ogen en zeker Johan
de Witt was er in deze periode vast van overtuigd dat de Prins van elk hoog ambt
uitgesloten diende te blijven, het liefst voor altijd.

Deze vasthoudendheid vergrootte vanzelfsprekend de reeds bestaande spannin-
gen tussen Karel II en de antistadhouderlijke partij in de Republiek. Toch kon de
wijze waarop De Witt zich verzette tegen de Engelse intriges, voorbereidingen trof
voor de ophanden zijnde oorlog en zijn buitenlandse politiek bedreef, op steun van
velen rekenen, al waren ook grote delen van de bevolking trouw aan het Huis van
Oranje. 

Op de vierde maart 1665 vaardigde Engeland de oorlogsverklaring uit, waarin
duidelijk de Republiek als de agressor werd aangemerkt. Er was bijvoorbeeld niet
genoeg toegegeven aan de eisen van het Parlement en de Oost- en West-Indische
Compagnieën hadden de Engelsen te veel schade toegebracht. Dat deze oorlog
voor de tijdgenoten niet onverwacht kwam was vooral te danken aan de ruime
mondelinge berichtgeving en een overvloed aan pamfletten. Hoewel velen in de ko-
mende tijd een belangrijke rol voor de Prins zagen weggelegd, stond men in het al-
gemeen vastberaden achter De Witt, die kon steunen op een aanzienlijk versterkte
vloot en een groeiende hulp uit de andere gewesten.11

9.3.1 Zoets Bedrogen Hoop

Onder de weinige dichters die hun voorgevoelens over de komende strijd, de
Tweede Engelse oorlog, op papier gezet hebben bevindt zich Jan Zoet.12 Van hem is
een gedicht bekend dat hij ongetwijfeld op instigatie van de bekende prentenuitge-
ver François van Beusecom bij een bestaande gravure heeft vervaardigd. Deze rijm-

9.3 Verslechterend politiek klimaat

11 Zie o.m Israel 1997, p. 872-880.
12 Enkele zijn door Scheurleer 1912 II, p. 37-38, opgenomen, zoals P.L. van der Hoff’s Op de gevangenen en
geplunderde Hollandsche bootsgezellen.

521



prent, waarop Zoet dit gedicht De Bedroogen Hoop, Aen de Vreedelievende Hol-
landers in drie kolommen heeft laten drukken, verscheen in 1665.13 Omdat er in het
geheel niet gerefereerd wordt aan de voor Nederland zeer vernederende zeeslag bij
Lowestoft op 13 juni 1665, moet dit gedicht in de eerste helft van dat jaar zijn ver-
vaardigd.14 Al in 1652 had deze prent op een komische wijze het naderende bank-
roet van de Engelse politiek vertoond. Of Van Beusecom de koperplaat toen al in
zijn bezit had, is niet duidelijk, omdat op de enkele resterende exemplaren uit 1652
geen uitgever vermeld wordt. De prent laat een groot rad zien dat door de Holland-
se leeuw langzaam wordt rondgedraaid. Bovenop het wiel ligt Cromwell die bij
elke ruk aan het rad rijkdommen uitbraakt. Achter hem probeert een andere rover,
Blake, Cromwell bij de staart vast te houden, maar laat uit angst uit zijn achterste
een hele vloot gaan. Dat ging des te beter omdat een Hollandse matroos met een
stok Blake’s broek omlaag duwde. Hoewel verschillende onderdelen van de prent
in 1652 anders werden verklaard, heeft de satirische functie van de gravure in 1665
nog niet afgedaan. De aanvankelijk op de prent geplaatste verwijzingsletters zijn in
1665 verwijderd en Zoet heeft handig ingespeeld op de verouderde ingrediënten
door zijn gedicht voor bijna de helft over Cromwell te laten gaan. Diens verbeelde
ondergang moest Karel II tot voorbeeld dienen. Zoet uit er zijn teleurstelling over
dat de Republiek blijkbaar tevergeefs zo veel vreugde en geld aan hem had gespen-
deerd, terwijl het volk hem zo hartelijk had bejegend, hem zelfs tot in Londen op
de troon had willen dragen, 

Al ons goedt doen, onze deugd,
Onze vriendschap, onze vreugd,
Onze trouw wordt niet gewoogen, 
Niet gemeeten, niet geschat,
Nu hy weêr zit op het radt.
Stuart heeft zijn plicht vergeeten.
Om zijn Vaader denckt hy niet.
Weelde weet van geen verdriet.
d’Oude roede is al versleeten:
Maar een tweede driegt te slaan,
Wijl de zonden hem verraân.15

Karel bewandelt nu dezelfde weg als Cromwell. In zijn egocentrische politiek
wordt vriendschap niet geteld. Evenmin betreurt hij de droevige dood van zijn va-
der, in zijn luxueuze leven is geen plaats voor dat soort reflecties. Kritiek op Karels
weelderige leven, waarin hij doelt op diens liefde voor drank en vrouwen, zal Zoet
vaker laten horen. 

9 1665-1674: van de Bedrogen Hoop tot ‘Godts genaadige Tugtroede’

13 Zie Bijlage 1B, nr. 70. Ook in de DW, p. 42-44. 
14 Raadselachtig is de omschrijving van Muller bij deze prent. Hij ziet in de op het rad liggende figuur de bis-
schop van Munster. Weliswaar was deze oorlogszuchtige Van Galen toen Oost-Nederland binnengevallen, maar
behalve een geringe uiterlijke gelijkenis, hebben diverse andere componenten van de prent er niets mee te maken.
Ook Zoet rept er niet over.
15 Bedroogen Hoop.
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De vriendschap van de Hollanders staat dus in schril contrast tot Karels hardheid
en egoïsme. Blijkbaar vindt hij een poging Karel tot andere inzichten te brengen
zinloos, want Zoet eindigt zijn gedicht met een oproep tot zijn landgenoten zich
lijdzaam te betonen en zich zo te presenteren als een deugdzaam voorbeeld:

Laat ons dan ons zelf wel wachten,
Laat ons goed zijn, is hy boos, 
Deugdig, is hy goddeloos.
Laat ons staag, naar vreede, trachten;
Want, wie willig onrecht lijdt
Die blijft meester van de strijdt.16

Een dergelijke pacifistische onderdanigheid, in deze periode blijkbaar nog een ex-
ponent van Zoets religieus humanistische overwegingen, zal hij in vergelijkbare po-
litieke crises niet meer laten horen. Men heeft hem zulke proposities waarschijnlijk
niet in dank afgenomen. In ieder geval geeft Zoet door een dergelijke houding te
propageren duidelijk aan, hoe de Hollanders hun vredelievendheid, zoals de titel
aangeeft, kunnen blijven etaleren. 

9.4 Een jaar vol tegenvallers

1665 bleek een jaar van militaire tegenvallers. Zowel de eerste grote zeeslag bij Lo-
westoft tegen de vooral in vuurkracht sterkere Engelsen werd verloren, als de eerste
schermutselingen tussen Johan Maurits en de bisschop van Munster. In eigen gele-
deren was een belangrijke oorzaak van de nederlaag op zee toe te schrijven aan het
ontbreken van duidelijk gezag, waardoor na het exploderen van de ‘Eendracht’ van
Wassenaer van Obdam de verwarring alleen maar groter werd. Tevens waren er al
interne spanningen door de verdeeldheid tussen de staatsgezinden en de Orangis-
ten. Deze manifesteerde zich niet alleen aan boord, maar was ook in de Republiek
zelf steeds duidelijker zichtbaar. Op de vloot zorgde deze controverse in volgende
zeeslagen niet alleen voor spanningen tussen kader en bemanning, maar ook tussen
sommige admiraals en vice-admiraals. Tromp was een fervente aanhanger van het
Oranjehuis en De Ruyter stond openlijk achter de Staten. 

De teleurstellende slag bij Lowestoft heeft nogal wat dichtwerk het licht doen
zien. De voortdurende schermutselingen, de grote nederlaag en de daarbij omgeko-
men admiraals en kapiteins werden betreurd maar kleine overwinningen bejubeld.
Het valt echter op dat in de verzameling die Scheurleer van deze gedichten bijeen-
bracht, Zoet voor dit jaar schitterde als de grote afwezige.17 Toch kan een distichon
uit de DW met deze zeeslag in verband worden gebracht. De nederlaag bij Lowe-
stoft werd namelijk voor een deel toegeschreven aan het lafhartig gedrage van veel
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16 Bedroogen Hoop.
17 Scheurleer 1912 II, p. 39-69.
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kapiteins. In de verzameling van Scheurleer hebben verschillende hekeldichten
daarop betrekking.18 Misschien wijst Zoets gedichtje ook daarop:

Op de ZEE-HOPMANNEN, die het Lijk-kleed 
droegen ter Begraavenis van den ZEE-HOPMAN VROOM

De Helden, die op Zee, het lijf niet durven waagen,
Die agtmen hier bekwaam om ’t Lijk-kleed na te draagen.

Daaronder vermeldt Zoet dat hij dit de hopmannen voorlas, waarop een van hen
Zoet een ‘sufflet’, een muilpeer gaf. Daarvoor bedankte hij de kapitein en zei hem
voor een gedichtje nog nooit zulk loon te hebben ontvangen.19

Een verklaring voor de afwezigheid van Zoets commentaar op de nederlagen kan
uiteraard gevonden worden in het verloren gegaan zijn van geschreven en gedrukt
werk, maar het volgende lijkt mij eveneens plausibel. Het ventileren van kritiek, ze-
ker vanuit het Orangistische kamp of het satirisch becommentariëren van het voor-
lopige fiasco van de Staatse militaire inspanningen konden negatieve gevolgen heb-
ben voor de auteurs.20 Uit pamfletten uit 1672 is namelijk op te maken dat er lange
tijd sprake geweest is van een politieke censuur van Staatse zijde. In Den grooten en
Witten Duyvel waarin die praktijk in de onderhavige periode aan de kaak wordt ge-
steld, vermeldt een anonieme auteur naar aanleiding van het toen hoog geprezen
werkje van de staatsgezinde De la Court, Hollands Interest, 

Maer soo yets diergelijcx tot nadeel van dien lange Jan [Johan de Witt], ja maer van yemant
van sijne Verwanten geschreven ware geweest, soude men den Schrijver niet te vyer ende
te swaerde hebben vervolght, ende het gedruckte niet dadelijck opgehaelt ende verbarndt
hebben?21

Dergelijke vormen van repressie zullen niet tot de dagelijkse werkelijkheid be-
hoord hebben, maar men diende toch rekening te houden met de mogelijkheid.
Niet onwaarschijnlijk heeft Zoet dat ook gedaan, want hij had een zekere reputatie,
en dus klappen gekregen!

9.4.1 Zeegen-Wensch Aan zyn Vorstelikke Genaade Jan Mourits

In het oosten van de Republiek, voornamelijk in de gebieden achter de IJssel, dreig-
den nieuwe oorlogsactiviteiten van de bisschop van Munster, de krijgszuchtige pre-
laat Jan van Galen. Deze streefde, gesteund door de Engelsen, naar een forse uit-
breiding van zijn gebied. Door de schromelijke verwaarlozing van het veldleger en
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18 Scheurleer 1912 II, p. 65-69.
19 DW, p. 57. Een dergelijke kritiek heeft Zoet ook geleverd in zijn ‘Spiegel der bloohartige HOPMANNEN On-
der ’t Afbeeld zel van KENAU SYMONS HASSELAAR’: was de vloot maar vol Kenaus, dan kon onze Admiraal door-
vechten! Zie DW, p. 57. Misschien heeft hij dit gedicht op dezelfde gelegenheid gemaakt, en deze mannen de spie-
gel der Kenau’s voorgehouden?
20 Geyl 1963, p. 234.
21 Den Grooten en Witten Duyvel z.j., p. B1vo (Knuttel 10427).
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vestingen in die streken kon de bisschop gemakkelijk succes boeken. Omdat de
verwaarlozing van de verdediging te velde van de Republiek vooral op het conto
kwam van Cornelis de Witt, klonk de roep om een veldheer uit het Huis van Oran-
je steeds luider. Eind augustus werd het voorstel van de provincie Gelderland om
Johan Maurits die toen in Kleef verbleef, tot veldmaarschalk aan te stellen, door de
Staten-Generaal goedgekeurd. Hij kreeg echter de ondankbare taak met een zwak
leger de bendes van de bisschop tegen te houden en de steden tegen plundering te
beschermen.

In de DW bevindt zich een gedicht waarvan een plano bewaard is gebleven, met
de titel, Zeegen-Wensch Aan zyn Vorstelikke Genaade, Jan Mourits.22 De onderti-
tel vermeldt nog dat deze Prins van Nassau Algemeen Veldoverste van de Neder-
landse krijgsbenden is. Maurits’ aanstelling en opdracht zullen in het Oranjekamp
met gejuich ontvangen zijn, of men echter op de hoogte was van zijn leiderscapaci-
teiten en de toestand van het leger is maar de vraag.23 Zoet schrijft daar tenminste
niet over, zijn kennis van de situatie in het oosten van het land lijkt overigens niet
erg groot. Belangrijker is voor hem de binnen korte tijd te verwachten uitstraling
van een Oranjetelg die de vijand het land uit veegt:

Zo wensch ik, dat u Godt bestraal met zijn genaaden,
Op dat men hier, in ’t kort, van uwe heldedaaden,
Zoo heerlijk, over al, mag boogen, dat, daar door,
De gruwelikke Nijd, zich eens eerbiedig, voor
Uw davrende oorlogstrom, en standaard, neêr moet buigen,
En, met beschaamtheidt, schrik, en vreeze, aan elk getuigen,
Dat ghy de Vryheid weêr hebt op den troon gestelt:24

Met deze standaardmetaforen hoopt Zoet, zoals hij verder aangeeft, dat Maurits,
weliswaar met intensieve hulp van God, vrede, eendracht, trouw en liefde weer kan
herstellen. Hij hoopt zelfs in een beeldend fragment, dat Gods engelen hem daarbij
daadwerkelijk kunnen steunen:

Godts Englen moeten u, op heure handen, draagen,
En slaan een waagenburgt, rondom uw leegertent,W
Tot dat ghy, zeegenryk, het oorlog hebt volendt.25

Zoet is er vast van overtuigd dat deze grijze Oranjetelg door de vijand te verdrijven
tot een volksheld zal uitgroeien, want hij wordt alvast vergeleken met een der le-
gendarische Scipio’s, die voor het Romeinse volk ten strijde trokken. Als Maurits
dan evenals Scipio de overwinning boekt zal Zoets ‘Musa’ achter de praalkaros
dansen tot in het Kapitool. Maar welke krachten Zoet in barokke beelden Maurits
ook toedichtte, zijn zegewensen hebben niet het gewenste resultaat gehad. Er wer-

9.4 Een jaar vol tegenvallers

22 Zie Bijlage 1B, nr. 71; ook in DW, p. 128-129.
23 Bouman 1947, p. 154.
24 Zeegen-wensch.
25 Zeegen-wensch.
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den geen grootste veldslagen geleverd en na verschillende verdragen trok de bis-
schop zijn troepen gewoon terug op eigen bodem. De vrede werd in april 1666 ge-
sloten en op de zestiende dag van de maand mei van dit jaar schreef Zoet deze Zee-
gen-wensch. Toch meende hij in weerwil van de werkelijkheid het gedicht met de
volgende regel te moeten besluiten, ‘Lang leef Jan Mourits, die den helschen draak
kon dwingen’. Het is tot slot duidelijk dat deze plano als een propagandamiddel
heeft gefungeerd om de grote inzet van de Nassaus voor de vrijheid en onafhanke-
lijkheid van Nederland te etaleren.

9.5 Vorstelijk bezoek aan Amsterdam 

In 1666 keert het tij. De vloot van de Republiek weet dankzij De Witts eerdere in-
tensieve bemoeienissen met de uitbreiding en versterking ervan grootse overwin-
ningen te boeken terwijl de Munsterse bisschop de oostelijke provincies onder
overwegend buitenlandse druk heeft ontruimd. De algehele vreugde over de door
de Staten behaalde overwinningen deed weliswaar alom pektonnen opvlammen,
maar de roep om Oranje verflauwde niet, integendeel. In april 1666 werd de in 
’s-Gravenhage wonende prins tot kind van Staat benoemd. Johan de Witt zelf zou
diens opvoeding ter hand nemen, echter met grote tegenzin van de inmiddels vijf-
tienjarige Willem die hem als zijn tegenstander beschouwde. 

In mei ondernam Willem in gezelschap van onder meer de toen in ’s-Gravenhage
vertoevende keurvorst van Brandenburg, de vorst van Anhalt en Johan Maurits een
tocht naar het Nieuwe Diep, waar op het admiraalsschip ‘De Zeven Provinciën’ van
Michiel de Ruyter hun een ontvangst werd bereid. Het bootsvolk toonde zich zeer
Oranjegezind en het vorstelijke bezoek liet niet na daarop in te spelen door munten
rond te strooien.26 Op hun terugreis deed het gezelschap onverwacht Amsterdam
aan, waar het in allerijl door het stadsbestuur ‘geregaleerd’ werd.27 Of dit onver-
wachte bezoek ook Jan Zoet verrast heeft, is niet bekend, zonder twijfel heeft hij in
hoog tempo het volgende lofdicht moeten schrijven en laten drukken: ‘Het
Triomfeerende Amsteldam, Verscheenen ter Staatzyrijkke Onthaalinge van haare
Doorlugtige Hoogheeden, den HEERE KEUR-BRANDENBURG, PRINSE VAN ORAN-
JE, Nassauw, Aanhalt, enz. Gedaan door d’ E.E. Groot-Agtbaare Heeren, de Bur-
gemeesteren, en Regeerders deezer Steede, in de Wandelzaale van ’t Stadhuis. Den
19.dag van Bloeimaand, des Jaars 1666’.28

Dit bezoek en de ontvangst in het stadhuis moeten voor Zoet een hoogtepunt
zijn geweest. In lyrische bewoordingen laat hij om te beginnen de Amsterdamse
stedenmaagd het stadhuis als meer dan het achtste wereldwonder boven alle ande-
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26 Brandt 1701, p. 467-468.
27 Japikse 1930 I, p. 126-127.
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re bejubelen. Dankzij het gezegend burgemeesterschap van Valckenier, Tulp,
Vlooswijck en De Graeff rijst haar ster. Zoet laat de stedenmaagd dan verder zijn
verhaal vertellen. Zij stelt dat de bestuurlijke ervaring van Vlooswijck en De Graaf
Amsterdam, dat altijd de vrede had voorgestaan, beschermd heeft tegen de oor-
logszucht van Engeland. De onderdanen kunnen zich ook met een gerust hart ver-
laten op de 36 leden van de Raad. De maagd viert nog grotere triomfen nu zulke
vorstelijke personen als de keurvorst samen met prins Willem en andere groothe-
den door haar in het stadhuis gefêteerd kunnen worden. De Dam krioelt van de
mensen en

De Burgery gevoelt
Een brand van liefde in ’t hart. De blydschap barst, door d’oogen,
Met duizend traanen uit, als ’t Prinszelik vermoogen,
Van Willem Henrik, die Geurrijkke Oranje spruit,
Aan ’t Venster zig laat zien, en Mauritz, op ’t geluidt,
Van Trommel en Trompet, mijn Vaandel ziet ontvouwen,
Terwijl men lustig blaast: Wilhelmus van Nassouwen.
Invoegen dat ik nog geen heerelikker dag,
In vijftien Majen, aan mijn Aamstel, bloozen zag.29

Amsterdam verwacht een glorieuze toekomst voor de jonge prins, want indien
God hem voor ongelukken behoedt, zal hij na drie jaar, op zijn achttiende, als stad-
houder te paard door Amsterdam rijden. Dan is de wens van de stedenmaagd ver-
vuld en een tevreden burgerij zal de drie vorsten toejuichen voor de door hun ge-
brachte vrede en eendracht. 

Voor Amsterdam was 1666 begonnen met een strijd om de burgemeesterszetels,
waarvan de uitslag voor De Witt van groot belang was. Met de dood van Cornelis
de Graeff in 1664, één der steunpilaren van De Witts beleid, werd de trouw van
Amsterdam namelijk twijfelachtig. Na een korte machtsstrijd heeft de jonge en am-
bitieuze Gillis Valckenier een zetel weten te veroveren en op 1 februari zat het bo-
vengenoemd viertal op het kussen.30 Het is niet verwonderlijk dat zowel de Staatse
partij als de Orangist Valckenier, die onder meer bekend stond als een geslepen di-
plomaat, voor zich probeerden te winnen.31 Misschien was dat de voornaamste re-
den dat de keurvorst van Brandenburg met zijn illustere gezelschap Amsterdam op
de terugweg wilde aandoen. Zoets snelle reactie is evenzeer te begrijpen, de machts-
wisseling kon hij goed gebruiken voor zijn Oranjepropaganda. 

De stedenmaagd verkondigde uiteraard Zoets mening. Het is voor haar een emo-
tionele dag, want het oude geuzenlied, het Wilhelmus, kan zomaar gespeeld kan
worden, een mooiere dag heeft zij in een tijdsspanne van vijftien jaar niet meege-
maakt. Deze vermelding bevat uiteraard een politieke lading waarin ook een ver-
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29 DW, p. 126.
30 Elias 1923, p. 156 e.v.
31 Hij bezat blijkbaar veel negatieve eigenschappen; Elias 1923, p. 157.
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wijzing kan worden gezien naar de periode voor het stadhouderloze tijdperk.
Zoets eigen gevoelens zijn wellicht impliciet aanwezig, want in 1651 werd hij de
poort uitgejaagd en vijftien jaar lang heeft hij de hete adem van de censuur in zijn
nek gevoeld. In hoeverre Zoet de Oranjeliefde van de Amsterdamse bevolking
overdreven heeft, is moeilijk te zeggen, grote delen van de Amsterdamse bevolking
hebben zich in ieder geval duidelijk fervente aanhangers van het Huis van Oranje
betoond. 

9.6 Zoet en de Vierdaagse Zeeslag 

Het jaar 1666 staat gedeeltelijk in het teken van de successen van De Witt. De in
juni uitgevochten vierdaagse zeeslag was na een moeizaam begin een duidelijke
overwinning voor de Republiek, waarbij vooral De Ruyter en Tromp schitterden.
Vanzelfsprekend zou men ook hier uit het vele commentaar op de heen en weer
golvende reeks van nederlagen en successen een dichterlijk overzicht van de gehele
strijd samen kunnen stellen. Scheurleer biedt ook hier een uitgebreid overzicht,
maar opnieuw ontbreekt een bijdrage van Zoet. Toch heeft hij zijn steentje bijge-
dragen, maar de rijmprent, getiteld De zeegepralende Neederlandse Zee helden,
waarop hij zijn overigens weinig geïnspireerde lofzang heeft laten afdrukken, is
eertijds niet herkend als bestemd voor deze overwinning.32 Deze geringe bijdrage is
overigens ook niet in de DW opgenomen.De fraaie gravure is oorspronkelijk ver-
vaardigd door Jan Saenredam ter gelegenheid van de zege bij Nieuwpoort in 1600.33

Een sterk gewijzigde ongedateerde versie die zowel door Hugo Allardt als door
Hendrik Focken is uitgegeven,34 moet volgens gegevens uit het onder de gravure
afgedrukte vers van Jan Zoet, verschenen zijn in de tweede helft van juni 1666. Hij
refereert namelijk aan de gevangen genomen Ayscue, die op Loevestein zijn tranen
stort om zijn door Tromp veroverde linieschip Royal Prince tijdens de Vierdaagse
Zeeslag.35

De prent verbeeldt een strijdwagen waarin de vrede hoog achterin gezeten is.
Vóór haar zit Tromp naast de boven hem uitrijzende De Ruyter. Victoria ment de
wagen die voornamelijk getrokken wordt door de Hollandse leeuw in overwin-
ningsroes en een beetje door ‘Concordia’. De wagen rijdt langs het strand waar de
kanonnen nog bulderen en een oorlogsschip nog lijkt te schieten, terwijl de pekton-
nen langs de kust al volop branden. Gevangenen liggen op het strand en het slot
Loevestein bevindt zich in het verschiet midden in de duinen. Onder deze drukke
prent staat links Zoets gedicht en rechts een anoniem Frans vers. 
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32 Muller 2241. Zie Bijlage 1B, nr. 72. 
33 Muller 1152.
34 Werkzaam van 1665 tot 1689 in de Molsteeg te Amsterdam.
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aan de Vrede van Westminster in 1654. 
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In het weinig interessante gedicht van Zoet worden de heldendaden van De Ruy-
ter en Tromp vergeleken met Romeinse equivalenten, in dit geval met Caesar die
trots met buit en overwonnen volk Rome binnentrok. Na een korte beschrijving
van de oorlogsbuit laat Zoet met eikenloof en lauwerieren de hoofden van dit hel-
denpaar kronen, ‘tot schrik der Zeetyran’. 

Zoets afstandelijkheid zal te maken hebben met zijn mogelijke aversie tegen de
‘Staatse’ De Ruyter, die zelf al geruime tijd weinig sympathie kon opbrengen voor
de orangistische Tromp. De duidelijk aanwezige ‘incompatibilité des humeurs’ zal
vooral Tromp na de overwinning de das omgedaan hebben, want mede door zijn
opvliegend karakter heeft hij voor enige jaren zijn rol als luitenant-admiraal ver-
speeld.36

9.6.1 Het portret van Cornelis Tromp

Dat Zoet, de vurige aanhanger van het Oranje Huis, Cornelis Tromp zonder de
aanzienlijke kritiek op zijn persoon, als de grote admiraal van de Hollandse vloot
heeft bewierookt, is kenmerkend voor zijn visie. Sprekend daarvoor zijn drie in de
DW opgenomen versjes van Zoet op Tromp. In het eerste verwelkomt hij Cornelis
bij zijn terugkomst met de mededeling dat hij zijn grootvaders dood gewroken
heeft op Monck, de opperbevelhebber van de Engelse vloot. Zoet zal voor deze me-
dedeling op de hoogte geweest zijn van de volgende voorgeschiedenis. Grootvader
Harpert Tromp voer namelijk als kapitein in gezelschap van zijn zoon Marten op
een Hollands koopvaardijschip. Tijdens een gevecht met een veel sterkere Engelse
kaper werd Harpert gedood en zijn zoon zou tegen de Hollandse matrozen geroe-
pen hebben: ‘Zult gij mijn vaders dood niet wreeken?’37 Het bootsvolk kon echter
niets anders doen dan zich overgeven. Het tweede gedichtje schetst treffend hoe
Zoet, en waarschijnlijk vele orangisten met hem, hun helden vereerden:

Op den Admiraal TROMP.
In Print afgebeeld, in mijn Tuin aangeplakt, en met dit

naarvolgende Verz geçiert.

Dus pronkt den dapp’ren Tromp, het puik der Admiraalen,
Die zijn Heer Vaaders dood, aan Monk, gewrooken heeft:38

En Brit, en Schot, en Yr, de bloedvlag af dorst haalen;
Zoo dat nu Stuards troon, voor ’t strijdbaar Holland, beeft.39

Zoet zal een van Tromps vele portretten die er in omloop waren ergens op zijn erf
hebben geplakt. Met barokke krachttermen worden Tromps magere successen op-
gepoetst. Dat Tromp niet van de successen kon genieten en zeker niet op Zoets lau-
weren kon rusten, kan in het derde gedichtje worden geconstateerd. 

9.6 Zoet en de Vierdaagse Zeeslag

36 Zie uitvoerig over zijn tijd aan de wal: Prud’homme van Reine 2001, p. 260-308.
37 ‘Kornelis Tromp Verwellekoomt’ (DW, p. 264); Prud’homme van Reine 2001, p. 26.
38 In dit geval dus Maarten Harpertsz Tromp.
39 DW, p. 265.
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Op het zelfde
Door de wind ter Aarden needer geveld.

Ik had dien dapp’ren Tromp, omvlogten met Lauwrieren,
Voor ieders oog te pronk gehangen, t’zijner eer;
Maar een noordwesten storm, die door mijn Hof kwam zwieren,
Smeet dien vermaarden Held, eensklaps van boven neêr.
Ik nam hem uit den drek. Nu zit hy in het midden
Van ’t Haagze Kloostervolk, dat staag in yver brand,
En slijt zijn tyd, en vlyt, met smeekken, en met bidden,
Tot welvaard van ’t gemeen, en dienst van ’t Vaaderland.40

Dit vers zal geschreven zijn nadat Tromp door de Staten van Holland uit zijn ambt
was gezet (begin augustus 1666). Door onhandig, eigenmachtig optreden had hij in
de slag bij Schooneveld de Nederlandse vloot in gevaar gebracht. De Ruyter kon
slechts met de grootste moeite een aanval van de Engelsen afslaan. Bij zijn terug-
komst werd Tromp door De Ruyter voor ‘schelm’ uitgescholden. Aanvankelijk
wist De Witt nog een verzoening tot stand te brengen, maar een volgende botsing
bleef niet uit. Door zijn gebrek aan respect voor de opperbevelhebber en na een on-
handige en insinuerende brief werd Tromp ontslagen.41 Zoet kon na de storm op
een originele wijze de val van Cornelis Tromp verbeelden, waarbij zelfs de wind
een symbolische functie kan worden toegedicht. Hij zal daarna volgens Zoet op een
voor ons onduidelijke plaats in Den Haag zich op een weliswaar onderdanige ma-
nier toch voor het vaderland hebben ingezet. 

Belangwekkend is een herontdekte handgeschreven versie van de laatste twee ge-
dichten, voorafgegaan door een later te behandelen versje, geschreven voor Oran-
je.42 De drie gedichten zijn door de ondertekenaar Jan Zoet, Amsterdammer,
geschreven in een fraai handschrift op een klein vel. Hoewel dit drietal in orthogra-
fisch opzicht en in het gebruik van enkele woorden afwijkt van de gedrukte versie
en tevens voorzien is van enigszins afwijkende opschriften, zijn er geen inhoudelij-
ke verschillen aan te wijzen. Zoet heeft het eerste van de twee die hierboven inte-
graal zijn opgenomen, de titel gegeven, ‘Opt seegen praalen vanden Heer Cornelis
Tromp’ en het tweede ‘opt affwaaijen van sijn prent’. De gedichten in handschrift
hebben om de genoemde verschillen waarschijnlijk niet ten grondslag gelegen aan
de gedrukte versie. Omdat er in de DW drie bijeen horende versjes aan Cornelis
Tromp zijn gewijd, is het waarschijnlijk dat de uitgever Ten Hoorn een apograaf in
handen heeft gehad. Het teruggevonden handschrift kan dan beschouwd worden
als de oerversie van Jan Zoet.
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40 DW, p. 265.
41 Prud’homme van Reine 2001, p. 263 e.v.
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9.7 Twee satirische lofzangen 

In het eerste gedeelte van de DW dat alleen politiek mengelwerk bevat, bevinden zich
de volgende twee bij elkaar horende gedichten, ‘Den Grooten Hollandzen Hoofd-
Smit’ en ‘d’Onvergelijkkelijke Nederlandse Tongslyper’.43 Hoewel zij zoals ge-
bruikelijk niet van een datering zijn voorzien, wettigen enkele gegevens eruit dat Zoet
dit tweetal niet lang na de vierdaagse zeeslag moet hebben geschreven. Met behulp
van enkele in die tijd algemeen bekende metaforen heeft hij in dit tweetal zijn visie
op De Witts maritieme en politieke successen op een boeiende wijze vorm gegeven. 

9.7.1 ‘Den Grooten Hollandzen Hoofd-Smit’

Zoet begint dit 58 regels tellende gedicht met de constatering dat er veel mensen
klagen over de heersende werkeloosheid. Zelfs de kroegen zijn verlaten en de kra-
nen op slot. Er is echter één gilde dat in deze tijd volop werk blijkt te hebben, dat
zijn de ‘vensterapen’, de snijders die gehurkt bij hun ramen het kleermakersambt
uitoefenen. Zij zijn vooral nu driftig in de weer, want Engeland moet in rouwkleren
gestoken worden. In de Republiek daarentegen branden de vreugdevuren. Ook de
smid die lange tijd zonder werk gezeten heeft, kondigt een drukke tijd aan, want uit
allerlei landen worden hoofden gestuurd om te ‘verzmeeden’,

maar d’allergrootsten hoop
Van Brit, en Schot, en Yr, daar is het, mannen loop
Te post naar Julfus, eer de tijd u koomt t’ontsnappen. 
Laat eerst de harde kop van Lerak [Karel II] open kappen,
Op dat hy ’t dolle brein, dat al de wereld quelt,
Daar uit haal, en, zo haast als ’t mooglik is, verstelt;
Want zo dat niet geschied, het lichaam is verlooren.
Dan moet er Robbert [Robert Blake] aan, al kosten ’t bei zijn oren,
En honderd andre, meê al van een zelven aard.44

Ook het hoofd van d’Austrade, de ambassadeur uit Frankrijk, moet eraan geloven.
Als de operatie moeilijk wordt dan moet het maar geschieden met veel slagen. Na
veel moeite begint Karels schedel te scheuren en dan ligt daar opeens het ‘orlement’,
de hele santenkraam.45 Er worden geen hersenen gevonden, maar alleen staatzucht,
geweld, verraad, tirannie, bedrog, geldzucht en andere duivelse zaken, die hem het
verstand hebben verduisterd. Als kuur moet het binnenste van de hersenpan be-
streken worden met oprechte waarheid, trouw en liefde, en op de wond dient een
pleister van barmhartigheid gelegd te worden. De smid is ervan overtuigd dat
Stuart hem later voor deze kundige behandeling zal prijzen, want
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Ik ben de Hoofdsmit, daar de Waarhaid kwam van melden,
Toen d’Eendragt, en de Trouw den wreeden dwingeland
Zijn hoogmoed had getemt, veroverd of verbrand:
Wie my van doen heeft moet in ’s Gravenhaag my zoekken.
Digt aan den Vyverberg, in ’t huis der zeeven kloekken.46

In deze aardige satire weet Zoet op een andere manier dan gebruikelijk de ondeug-
den van Karel te hekelen. Uitgaande van een zekere, misschien wat gechargeerde
voorstelling van een tijdelijke werkeloosheid in Amsterdam, vermengd met eigen
ervaring als herbergier, plaatst hij twee beroepen centraal, waarbij door de over-
winning symbolisch gezien veel werk te doen is. Om de kritiek op Karels slechte ei-
genschappen te doen vergezellen met voorstellen tot verbetering heeft Zoet een
oude, maar blijkbaar nog steeds vruchtbare metafoor van stal gehaald. In de zes-
tiende en zeventiende eeuw circuleerden er prenten met afbeeldingen van een hoof-
denbakkerij, een hoofdensmid en soms een tongslijper, veelal voorzien van een ver-
helderende tekst. De hoofdsmid lijk het oudste van deze drie te zijn.47 Deze figuur
zou zich aanvankelijk alleen maar bezig gehouden hebben met de wensen van te-
leurgestelde echtgenoten om hun vrouwen van een fraaier uiterlijk te voorzien,
door haar hoofd op enigerlei wijze te bewerken. Onderschriften op latere prenten
geven aan dat ook dwaasheden en ondeugden onder de vrouwen op gelijke manier
werden aangepakt en verwijderd. Hoewel Zoet een vergelijkbaar procédé beschrijft
wijkt hij van de traditie af door de metafoor een politieke lading te geven. Het is
hierbij niet ondenkbaar dat Zoets gedicht een losse prent heeft toegelicht, maar een
dergelijke plano of rijmprent is vooralsnog niet gevonden. Hazelzet nam in haar
studie over de hoofdenbakkerij een uit 1660 stammende gravure op met smeden die
naar hartelust een vrouwenhoofd met hamers aan het bewerken zijn. Van alle zij-
den worden hoofden aangeboden. De begeleidende Franse tekst verklaart de bezig-
heden van de oppersmid Lustucru, een reeds uit de zestiende eeuw stammende
naam voor deze figuur.48 Hoewel parallellen met Zoets satire zeker aanwijsbaar
zijn, hoeft deze specifieke prent niet zijn voorbeeld geweest te zijn. Deze voorstel-
ling illustreert slechts het contemporaine gebruik van deze metafoor. 

Interessant is ook het slot van Zoets satire. De Waarheid kwam de hoofdsmid
Julfus vertellen dat de gezamenlijke krachten Eendracht en Trouw de hoogmoed
van Karel II hadden vernietigd. Vanwege zijn overwinning op Karel en de blijkbaar
in Den Haag gesitueerde woonplaats is de hoofdsmid zeker te identificeren met Jo-
han de Witt. Hij woont dichtbij de ‘Vijverberg’ in het ‘huis der zeven kloekken’,
waarschijnlijk zijn werkadres, de Staten-Generaal. Of Zoet ondanks zijn waarde-
ring voor De Witts krachtdadig optreden toch de spot met hem drijft door hem Jul-
fus te noemen is niet duidelijk. Deze naam stond toen namelijk voor een sullig per-
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soon, een allemansgek.49 Zoals het in de satire is geformuleerd is het niet Jan Zoet
die De Witt de nodige lof toezwaait voor zijn prestaties, maar De Witt zelf. Zo om-
zeilde Zoet als lofdichter en satiricus op een slimme manier het probleem een hem
onwelgevallig persoon toch te moeten prijzen.

9.7.2 ‘d’Onvergelijkkelijke Nederlandse Tongslyper’

‘Vriend, hoe staje dus te gapen!’ roept de tongslijper tegen een argeloze toeschou-
wer die het werk van deze ambachtsman met verbazing beziet. Met deze introduc-
tie laat Zoet in dit zelfs 82 regels tellende gedicht voortdurend de tongslijper aan het
woord. Deze slijpt voornamelijk tongen 

uit het hof
Van het logenagtig Londen,
My, by heele manden vol,
Met de leste post gezonden.
Zie, wat zijnse dik, en bol.
’k Heb’er daar een onder handen,
Die zo bot, van ’t liegen, was,
Als een trekzaag zonder tanden,
Of de lerp van swarte Jas.50

’t Is gewis geen van de slegte,
Van geen kinkel, of zijn zoon.
’t Merk zal ons wel onderregten.
Al ê zien: het is een kroon.
’t Is het Hoffelik juweeltje,
Daar die gast elk meê bedroog,
Dat zoo fijn klonk als een veeltje,
Als hy duizent loogens loog.51

Karel wist echter al ‘schoon te klappen’, toen hij uit Breda in Den Haag kwam. Dui-
delijk bleek later hoe zijn woorden gewogen moesten worden, toen hij zijn ‘praal-
troon’ in Londen bestegen had. Zijn tong moet nu geslepen worden, al duurt die ar-
beid de hele week. Ik zal hem beter leren spreken, anders is mijn naam geen Koen,
verzekert de tongslijper. Al geruime tijd slijpt hij tongen van allerlei soorten leuge-
naars, zoals advocaten en procureurs, ook van appelteven en schuitvoerders, maar

Waarden, neen, die zijn te vroom;
Want de zigtbaarlikke Nikkers,
Houden haar genoeg in ’t toom;
Des hoef ik’er niet te plaagen.52

9.7 Twee satirische lofzangen

49 WNT VII-I, 548.
50 Een lerp betekent een zweep; WNT VIII-I, 1606-1607. Daarnaast is de betekenis ‘tong’ eind negentiende
eeuw in het Zaans aangetroffen, maar die zal wel ouder zijn. Bedoeld is hier een tong zo bot van het liegen als de
tong van een priester of predikant (die draagt een zwarte jas).
51 DW, p. 32.
52 DW, p. 33. 
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Vanzelfsprekend zondert de spreker, Zoet, de herbergiers uit, want die zijn eerlijk,
de ‘zigtbaarlikke Nikkers’ of duivels, een mogelijke verwijzing naar de overheid of
haar dienaren, houden hen voldoende in toom. Waarschijnlijk doelt Zoet op de
vroeger hem opgelegde censuur, maar ook enige zelfspot valt hier wel te beluiste-
ren! Tot slot laat de tongslijper de toeschouwer duidelijk weten:

Broeder, ’k moet het snappen laaten,
Wagtje voor de minste flits [kletspraatje],
Of je moet, hier helpt geen praaten,
Naar de Slijpsteen of de Smits.
Want dit Broederlikke paar
Woonen aldernaast elkaêr.53

Met Meester Koen heeft Zoet waarschijnlijk de diplomaat en Amsterdamse burge-
meester Koenraad van Beuningen op het oog gehad. Deze bewoonde ‘het schoon-
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ste huis van ’s-Gravenhage’,54 vlak bij het Voorhout, niet ver van Johan de Witt die,
zoals gezegd, sinds 1661 aan de Hofsingel zijn domicilie had. Van Beuningens poli-
tieke en mercantiele missies voor de Republiek in het buitenland, voornamelijk in
Frankrijk hebben een tijd lang opmerkelijk succes gehad en daarvan zal Zoet ken-
nis gehad hebben. 

Zoet zelf heeft hier duidelijk aangegeven dat beide gedichten bijeen horen. De
metafoor van de tongslijper lijkt veel minder populair geweest dan die van hoofd-
smid of hoofdbakker. In de Emblemata van Theodor de Bry (1627) bevindt zich
onder de naam van de godin Calumnia, laster, een suggestieve afbeelding van het
bedrijf van de tongslijper.55 Diverse ingrediënten die ook in Zoets gedicht voorko-
men, zijn op deze prent terug te vinden, zoals de slijpsteen, een mand vol tongen en
een grote, dikke tong die duidelijk zichtbaar op een aambeeld ligt. Ook in het
Deugdenspoor van Petrus Baardt, een embleembundel die Zoet zeker gekend heeft,
is een tongslijper actief. Doch deze figuur wijkt sterk af van Zoets voorstelling. Er
is hier namelijk een scharensliep afgebeeld, op wiens steen een ander zijn tong
slijpt, om straks geen verkeerd woord te zullen spreken.56 Met deze twee originele
satires heeft Zoet impliciet zijn waardering uitgesproken voor de grote politieke
prestaties door personen die zijn voorkeur niet hadden.

9.8 Op Willems Kindschap

Na de mislukte tweedaagse zeeslag op 4 en 5 augustus 1666, waarbij De Ruyter zich
in de Zeeuwse wateren heeft moeten terugtrekken, bleef de Engelse vloot nog ge-
ruime tijd voor Scheveningen liggen. Door verraad was de Engelse bevelhebber op
de hoogte geraakt van het feit dat er een rijkbeladen koopvaardijvloot in het Vlie
lag. Ook om de aanwezigheid van opslagruimtes van de VOC op de eilanden beslo-
ten de Engelsen op 19 augustus enkele oorlogsschepen naar Vlieland en Terschel-
ling te sturen. Daar aangekomen werd de grote vloot weerloze koopvaardijschepen
in brand gestoken en vervolgens landden de Engelsen op Terschelling. Ondanks
het felle verzet van de amper van wapens voorziene bevolking werd West-Ter-
schelling in brand gestoken waardoor het grootste deel van de huizen tot de grond
toe afbrandde. Deze ramp moet een grote indruk gemaakt hebben, want er werden
kort daarop collectes gehouden en niet lang daarna een loterij uitgeschreven. Ter-
wijl enkele graveurs de gruwelijke daden van de Britten het volk in de rest van Ne-
derland overduidelijk onder ogen brachten, lieten de dichters vrijwel niets van zich
horen.57 Aan Zoet is de barbaarse overrompeling zeker niet ontgaan, maar pas de in
een later stadium uitgeschreven loterij zal hem tot twee interessante gedichten in-
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54 Van Gelder 1937, p.150. Daar citeert hij een gedicht van Huygens over dit huis.
55 De Bry 1627, p. 13.
56 Baardt 1645, p. 203-211.
57 Zelfs Scheurleer 1912, p. 115-119, vermeldt maar enkele gedichten.
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spireren.58 Toch kon hij de vernietiging van de koopvaardijvloot in het Vlie niet ge-
heel zonder commentaar laten passeren. Met een klein gedichtje heeft hij gere-
ageerd op de Engelse aanslag, vooral met het doel verband te leggen met de in zijn
ogen vernederende positie van Prins Willem. 

Op ’t Kindschap van Staat Van zijn Hooghaid WILHEM 
HENRIK, Ten tijde van ’t verbranden der Neederlandze 
Koopvaardy-Scheepen in ’t Vlie.

Lang heeft Amelia, vol zorg, heur Neef [kleinzoon] bewaakt,
Met wijshaid, raadt en daad:
De Prins, schier manbaar, wierd weêr tot een kind gemaakt;
Maar tot een kind van Staat.
De Staat, is ’t Speelkind, van mijn Heer de Penzionaris:
Zoo dat nu lange Jan, de Prins zijn Groote-Vaar is,
Zy heeft heur Neef geliefd, en hy het Vaaderland.
Dus steekt men lagghende de welvaard in de brand.59

De benoeming van Willem tot ‘Kind van Staat’ had al in het begin van dit jaar plaats
gevonden, maar een dergelijke – tijdelijke – vernedering zal uiteraard in het Oranje-
kamp niet vergeten zijn. Dit soort politieke blunders als het niet voorkomen van de
Engelse aanval, of in het algemeen het niet beveiligen van de zeegaten in de Hol-
landse kustlinie, geeft Zoet de gelegenheid de begrijpelijke onvrede van de Oran-
gisten met het Staatse bewind naar voren brengen. Het soort zorg dat Amalia van
Solms voor haar kleinzoon ten toon had gespreid en deze weer voor Nederland,
staat volgens Zoet in navrante tegenstelling tot de aandacht die lange Jan, Johan de
Witt, voor de bescherming van Nederland vertoonde. Deze zag ‘de Staat’ slechts als
‘speelkind’, een bastaard, iemand die vooral negatieve connotaties opriep. Door de
naar Zoets oordeel geringe betrokkenheid van De Witt bij Hollands veiligheid,
konden rampen als deze zich voltrekken. Of men de plotselinge aanval van de En-
gelsen op een weerloze Nederlandse vloot, samen met de brandstichting op het
conto van De Witts nalatigheid kon plaatsen, is natuurlijk niet te bewijzen. Het gaf
de Oranjepartij in ieder geval een alibi zich tegen De Witts politiek te verzetten. 

9.9 De benarde situatie van de Engelse financiën 

De grote brand in Londen was volgens vele tijdgenoten de vergelding door de ‘God
der wrake’ voor de wrede brandstichting in het Vlie en op Terschelling, maar voor-
al voor de grote verliezen in de handel. De grote pestepidemie en gebrek aan beno-
digdheden voor de vloot zorgden in Engeland voor grote financiële tekorten. Hoe-
wel Karel II zich opnieuw in een geldverslindende oorlog wilde storten om de
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58 Zie hierna, p. 569-570.
59 DW, p. 302.
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Republiek op de knieën te dwingen, besloot het Parlement op 8 december 1666 de
oorlogsuitgaven door een commissie te laten controleren, uiteraard tot grote woede
van de vorst.60 Dat de zaken er bij de ‘vijand’ zo slecht voorstonden, was natuurlijk
in de Republiek en kennelijk ook bij Jan Zoet geen geheim. Deze bleek van enkele
saillante details op de hoogte te zijn, die zeer bruikbaar waren voor het vervaardi-
gen van de volgende spottende prognosticatie.

9.9.1 Wonderlikke Voorzegging

Tegen het eind van 1666 verscheen er van Jan Zoet een twee kolommen tellend he-
keldicht op plano op de in geldnood verkerende Engelse koning. Een enkel exem-
plaar rest ons nog, maar het gedicht is ook in de DW opgenomen.61 Het is getiteld,
Wonderlikke Voorzegging, Gedaan binnen Londen, door de Hof-nar van Karel
Stuart, Koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk, en Yrland.62 In het eerste deel van
het gedicht wordt de lezer overstelpt met wandaden van de Engelse koning:

Toen Stuart, uit zijn vloek, en bittre Ballingschap, 
Door Hollandts hulp, en trouw, was op den Troon gesteegen 
Van ’t moordziek Engeland, en, in de Roomze Kap, 
Zich waande rijk te zijn van overvloedt, en zeegen, 
Toen zocht hy voort zijn klaauw in ’t Oost, en ’t West te slaan, 
Om ’t strijdtbaar Neederlandt, door zijn gezag, te dwingen. 
Geen gruwlen zijn zoo groot, die hy niet durft bestaan. 
Zijn Water-droezen voort de vrye Zee bespringcn, 
En sleepen Schip, en Goedt, in ’t yslijk Wolvenest, 
Dat, van vergooten bloed, zoo roodt is als ScharIaaken. 
Een godloos Koning is veel slimmer dan de Pest 
Wie ’t al ten keel in swelgt, die raakt weer licht aan ’t braaken, 
Geen quaad blijft ongestraft, geen goet doen ongeloont.63

Maar de Hollandse leeuw is al te lang getergd door dit ondier in Whitehall en staat
nu gereed om hem te bespringen. Ondertussen heeft de koning zich aan de dis ge-
schaard en doet zich zo tegoed aan diverse wijnen dat alle zorgen vergeten worden.
Dan laat hij zijn ‘Taaffelgek’, de hofnar Prudens, bij zich roepen van wie een wijze
raad wordt gevergd. Deze introduceert zich als een allesweter door een exposé van
zijn kennis te geven, maar Stuart onderbreekt hem. Hij wil weten hoeveel de oorlog
die hij met het ‘vrye Neederland’ moet voeren, hem zal gaan kosten. Na veel won-
derlijke gebaren en geluiden vindt de zot dat Karel voor dertig schellingen ‘dat gat
wel kan stoppen’. Hierbij moet worden bedacht dat tien schellingen in Engels geld
één gouden kroon is,
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60 Zie o.m. Fraser 1979, p. 249-250; Mollema 1937, p. 248.
61 Zie Bijlage 1B, nr. 73; ook in de DW, p. 53-55.
62 Wonderlikke Voorzegging.
63 Wonderlikke Voorzegging.
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Dat’s een voor Engeland, dat staag na onrust haakt.
En d’andre twee die zal u Schot- en Yrland toonen.
Zoo wordt dan al uw Schult, met deze drie, geboet.64

Als Prudens’ antwoord Karel niet zou behagen, schenkt deze zijn beurs aan de
vorst. Maar Karel zwijgt vol schaamte en weet niets anders dan Prudens uit het hof
te verwijderen. Zoet eindigt zijn hekeldicht op Karel met de sententie dat, ‘Wie
Godts genade mist, die kan geen krijgsmagt baaten’. Prudens heeft Karel dus dui-
delijk gemaakt dat de kosten van de oorlog het einde zullen betekenen van zijn re-
gering. Hij zal zijn drie kronen verliezen.

Zo’n scène met een hofnar vinden we niet alleen bij Zoet. Een vergelijkbaar voor-
val werd gemeld door Pepys in zijn Diary. De toneelspeler Thomas Killigrew die
toen werd gezien als de ‘King’s fool’, werd op 8 december aangemoedigd in het
openbaar te vertellen hoe de zaken van de koning er voor stonden. Hij wist daartoe
maar één man te bedenken die de zaken kon oplossen, maar deze moest zich wel
van drank en vrouwen losmaken. Deze man was dan de koning zelf!65 Terwijl Kil-
ligrew het dus over de voorwaarden heeft voor een komende oorlog, wijst Zoets
Prudens op de gevolgen daarvan voor Karel II.

Hoewel de hofnar van Karel zeker als voorbeeld gediend kan hebben, heeft Zoet
daarnaast gebruik gemaakt van de vroeger bloeiende spotprognosticatie. Het ge-
bruik van voorspellingen om de waarheid komisch of satirisch aan de man te bren-
gen, stamde al uit de late middeleeuwen.66 Over de voortzetting van dit populaire
genre in de zeventiende eeuw is op enkele losse teksten na maar weinig bekend.67

Terwijl echter de zestiende-eeuwse prognosticaties grotendeels louter vermaak pre-
senteerden, heeft Zoet haar een duidelijke, wat grimmige politieke lading gegeven. 

9.9.2 ‘Op d’Afbeeldinge van Karel Stuart’ 

Onder de Wonderlikke Voorzegging heeft Zoet nog het volgende gedicht geplaatst.

OP D’AFBEELDINGE VAN KAREL STUART,
Koning Van Groot Brittanjen, Vranckrijck en Yrland.

Zo Kristi lijdtzaamheidt uw harte ooit hadt bezeeten, 
Ghy hadt de Doorne- voor geen goude-Kroon versmeeten; 
Maar nu hebt ghy, met bloedt, en roof, uw handt gevult. 
Erft ghy uw Vaaders lot, het is uw eigen schuldt;
Want al deeze oorlog is afgrijslik in Godts oogen. 
Wie aan u anders preekt, die preekt u niet dan loogcn. 

JAN ZOET, Amsterdammer.
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64 Wonderlikke Voorzegging.
65 Latham 1979, p. 178-179.
66 Zie hiervoor uitvoerig Van Kampen 1980, p. 30-54.
67 Zoet had al eerder een spotprognosticatie vervaardigd: de Amsterdamse waerseggher, zie H3, p. 124-127.
68 Zie verder hoofdstuk 10, p. 539.
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Of deze felle uithaal naar Karel ook onder een portret heeft gestaan, is niet be-
kend. Dit verwijt aan Karel niet Christus te hebben gevolgd, maar zich slechts aan
roof te hebben overgegeven, waarmee hij de doodstraf verdient, viel blijkbaar niet
meer in goede aarde. In de vele door mij geraadpleegde exemplaren van de DW die
in dat jaar het licht zagen, ontbreekt namelijk de bladzijde waarop dit gedicht af-
gedrukt moet zijn geweest. In sommige gevallen is het blad vervangen door een
ander waarop onder de staart van de prognosticatie het eerder besproken gedicht
‘Aen den Spraakgeleerden Adam Boreel’ is afgedrukt. In de andere gevallen ont-
breken een of twee pagina’s. Mogelijk heeft de verwijdering te maken gehad met
Willem III’s nieuwe politiek, waarin vrede met Engeland een belangrijke rol
speelde.68

9.10 Zoet en het einde van de Vierdaagse Zeeslag

Van de triomfantelijke tocht naar Chatham in juni 1667 zal Zoet, zoals later zal blij-
ken, uiteraard op de hoogte geweest zijn, maar op de Staatse triomftocht over de
Theems en de smadelijke vernedering van de Engelsen ontbreekt, voorzover nage-
gaan kon worden, elke directe reactie van hem. In hoeverre de afwezigheid bij hem
van het bezingen van oorlogsgeweld alleen toe te schrijven is aan zijn steeds ireni-
scher wordende levenshouding, al of niet vermengd met zijn afkeer van het Staatse
gezag, is niet goed uit te maken. De volgende gedichten wijzen in ieder geval op een
boven de partijen staande vredelievendheid.

9.10.1 De Vrede van Breda

Ondanks nog enige schermutselingen op zee werd op 31 juli 1667 de Vrede van Bre-
da door beide combattanten ondertekend, een indrukwekkende gebeurtenis die over-
al vreugdevuren deed ontbranden en verschillende lofzangen opleverde.69 Ditmaal
is ook Jan Zoet van de partij, maar van zijn ‘Vreede-Hail’ bleek voor Scheurleer al-
leen het ‘vrolijker’ tweede deel, de ‘Toezang’ de moeite van het opnemen waard.70

Zijn lofzang op de vrede heeft Zoet de volgende significante titel meegegeven 

VREEDE-HAIl, Toegepast op het loffelik Sluiten der
E E U W I G E   V R E E D E, Tusschen KAREL de
TWEEDE, Koningk van Groot-Brittanjen, En de 
HEEREN STAATEN der Vrye Vereenigde Neederlanden

Een ander poog het hoofd der Helden te vercieren,
Ik min den Olijftak voor bloedige Lauw’rieren.71
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69 Scheurleer 1912 II, p. 149-156.
70 Scheurleer 1912 II, p. 169.
71 DW, p. 167.
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Opvallend in dit opschrift is de woordkeuze waarmee Zoet zijn persoonlijke visie
op die vrede markeert. Afwijkend van de versie op het oorspronkelijke traktaat
met de titel, ‘Vrede en Verbondt’ formuleert hij die vrede verwachtingsvol als ‘eeu-
wig’. In het distichon vat hij vervolgens kort en bondig zijn irenische opvattingen
samen, de olijftak gaat boven de laurier.72 Deze gedachte werkt Zoet in zoverre uit
dat hij in zijn gedicht geen van beide partijen als de aanstichter van de oorlogen
aanwijst. De oorzaak van deze rampzalige tijd zoekt hij in het zondige leven van de
mens:

Het moordzieke Oorlogsbeest, de roede van Godts tooren,
Door Staatzugt eerst geteelt, en in de Hell gebooren,
Kwam met een Bende, vol afgrijslikheeden, voort,
Om ’t Vrye Neederland, en Stuards Rijk te plaagen;
Jaa ’t heele Kristendom een schrik in ’t hert te jaagen.
De zonde is d’oorzaak van de gruuw’len die men hoort.73

Zoet laat vervolgens de oorlogszucht nog vermeerderen door andere ondeugden.
Er is namelijk voor oprechte liefde voor God geen plaats meer, als Staatzucht en Ei-
genbaat regeren. Oorlog is het gevolg en dan waart de dood rond. Maar ‘De Kriste-
likke wet leert ons heel wat anders. // Die ’t volk tot Vreede raad, die spreekt Gods
aigen taal’.74 Waar liefde en vrede heersen, zijn overvloed, rijkdom en wapens over-
bodig. Haat en Nijd moeten verbannen worden, en 

Elk moet na Kristi Wet zijn hert en handel voegen:
Door ongebondenhaid geen Bondgenoot misnoegen,
De Wraaklust hebb’ geen plaatz by Gods Gemeente en Volk.
Wilt dan de schaaduw’ nooit voor ’t waare weezen kiezen.75

Hij besluit dan met de moraliserende waarschuwing dat wie met God niet in vrede
leeft ook zelf niet in vrede zal leven. De onvolkomen mens dient te weten dat het
volkomene alleen van God komt, dat is zijn enige houvast. 

Een vrolijker geluid laat Zoet horen in zijn er onder geplaatste ‘Toezang’, die
zelfs gezongen kon worden, waartoe de aanduiding van een bekende melodie ‘O
schoonste Personaadje: en zoo voort’ is toegevoegd.76 Met een impliciete verwij-
zing naar de vorige titel maakt hij de lezers en zangers nogmaals duidelijk dat hij
anderen laurierkransen laat vlechten, hijzelf roemt liever de vrede. De stedelingen
moeten de hemel prijzen voor de ‘herbooren’ welvaart, de veldnimfen wordt ver-
zocht bloemen te plukken om daarmee de ‘lieve Vreede’ te kronen. Zoet eindigt
zijn pastoraal gekleurde ‘Toezang’ met een oproep aan deze veldnimfen:
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72 Mogelijk heeft deze titel Scheurleer ervan weerhouden het gehele gedicht in zijn verzameling op te nemen.
73 DW, p. 167-168.
74 DW, p. 168.
75 DW, p. 168. De laatste regel verraadt het mystiek-spiritualistische jargon uit de zestiende eeuw. 
76 Deze gebruikte hij al in 1637 voor zijn gedichten in het Minne-beekje. Zie ook Bijlage 2.
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Kniel voor haar neêr; Want d’opper eer
Heeft zy met regt verkreegen.
Wilt dan staag denkken,
Al Staatzugt u koomt wenkken:
VREED’ BAART ZEEGEN.77

Met deze ‘Toezang’ schiep Zoet ondanks zijn anti-Engelse houding een grote af-
stand tot de stoere juichtoon van veel andere dichters. Hij heeft zich blijkbaar in-
middels van partijdigheid ontdaan door er op te wijzen dat niemand in het bijzon-
der schuld heeft gehad aan deze oorlog, maar dat die de Republiek èn Engeland
overkomt door de aanwezigheid van ondeugden. 

De overwinning moest natuurlijk op het conto van de Staatse partij geschreven
worden. Oranje droeg hier niets toe bij en kon dus nu niet geprezen worden. Dat
Zoet in dit geval voor de hier boven geschetste neutrale benadering koos, paste
daarnaast wel geheel in de lijn van zijn religieuze opvattingen.

Een zekere J.M. de Vry heeft in een grafschrift Zoets pacifistische en irenische
standpunt duidelijk verwoord:

Hier rust Jan Zoet, die Vreê, en Zoete Rust, beminden,
Die d’eendragt heeft gelieft, en ’t oorlogsbeest gehaat.
Daarom wou hy hem aan geen Kerklijk regt verbinden;
Want die eenzijdig treed, niet regt door zee en gaat.78

9.10.2 ’t Gezeegende Staatschip

Eind 1667 moet de bekende uitgever Hugo Allard de fraaie rijmprent op de markt
gebracht hebben waarop het bekende schip van staat te zien was met een uit drie ko-
lommen bestaand gedicht van Jan Zoet, getiteld ’t Gezeegende Staatschip der Vrye
Vereenigde Neederlanden, verbeeldende de Britze en Batavierze Orelog en Vre-
de.79 Ofschoon een datering ontbreekt en Muller haar ter gelegenheid van de Vrede
van Westminster (1654) vervaardigd zag, wijzen verschillende gegevens in Zoets
tekst op een uitgave ervan na de terugkomst van de vloot van haar roemrijke missie
op de Theems. 

Ook in dit geval werd weer een oude prent van stal gehaald om deze voor een
nieuwe gelegenheid nauwkeurig bij te werken. De uit de Oden van Horatius af-
komstige politieke metafoor, het schip van staat,80 had al enige furore gemaakt on-
der Nederlandse kunstenaars, Huygens (Scheepspraet) en Meerman (Comoedia
Vetus) hadden deze beeldspraak al gebruikt en de schilder en graveur Van de Venne
had een ontwerp van een dergelijk schip laten graveren door François Schille-
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78 DW, p. 386.
79 Muller 2099. Zie Bijlage 1B, nr. 74, DW, p. 71-73.
80 Boek 1, ode 14.
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mans.81 Waarschijnlijk in opdracht van Allard en in samenwerking met Zoet zijn
diverse kleine veranderingen op de koperplaat aangebracht. Deze hebben echter
het totaalbeeld nauwelijks aangetast. De vlag boven aan de grote mast wappert nu
met een wapen waarin een drietand en een lauwerkrans te onderscheiden zijn. Ver-
schillende personen uit vroeger tijd hebben plaats moeten maken voor een door
Zoet gewenst gezelschap. In het galjoen staan volgens Zoets gedicht De Ruyter en
Van Gent, in de kuil hebben de oorspronkelijk aanwezige zeven maagden, de pro-
vinciën, zich echter staande weten te houden, maar diverse andere figuren zijn ver-
wijderd en voor de kampanje vervangen door engelen met olijftakken. De zee is
ontdaan van drenkelingen, slechts enkele gevangenen liggen geboeid op de erbij
aangebrachte vaste wal. 

Zoet begint zijn lofzang met de constatering dat het ‘praalrijck Staatschip’ al ge-
ruime tijd opnieuw van alle kanten belaagd wordt. Voor deze gelegenheid heeft hij
opnieuw zijn beproefde procedure toegepast, het gebruik van personificaties, het
schip is er vol mee. Eendracht, bestuurt het schip van staat terwijl zij wordt bijge-
staan door Voorzichtigheid, die precies weet waar men zich bevindt en uit welke
hoek het onweer dreigt. De waakzaamheid wordt tevens vergroot door de voort-
durende aanwezigheid van Standvastigheid, want men heeft als kostbare last zeven
Maagden, de provinciën, aan boord, die gedurig door Geweld belaagd worden. Op
het voorschip staat Dapperheid, de heldhaftige De Ruyter, die lacht om de langs
suizende kanonskogels. Men hoeft niets te vrezen:

Zet d’Eedlen Heer van Gent, in ’t harnas opgevoed,
Aan zijne zy te wacht; hy zal zijn deugd doen blijken,
En waagen ’t leeven voor de goude speer en hoed,
Daar meê de vryheid hier grootmoedig staat te prijken.
Voeg by hen noch een sleep van Helden. ’t Vaaderland
Is rijkkelik voorzien, met wijze en dapre mannen.
Godt bied, aan ons, tot hulp alreê zijn rechterhand
Tot endelooze schrick der wreede zeetyrannen.82

De vloot kan zich tegelijkertijd verlaten op ‘den grooten Raedtsheer’ die de zeeën
grondig kent. Men zeilt nu op Goeree af waar men na het ‘onweer’ gemakkelijk dat
gat binnenkomt om dan snel door te varen, want er wachten geschenken. Blijd-
schap overheerst, de ‘dollen Oorloghs God, is door de lieve Vreê, verwonnen en
geboeit’. Na deze in metaforen verbeelde overwinning wijdt Zoet de derde kolom
aan het zegenen van de vrede. De voorstelling van de twee engelen die in het mid-
den van een stralenkrans boven het schip een krans laten dalen, wordt door Zoet als
volgt geïnterpreteerd: 
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81 Een mooie afdruk van zijn Schip van Staat is te vinden in de biografie van en tentoonstellingscatalogus voor
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d’Aeloude broederschap, der Brit en Batavier,
Is weederom vernieuwt. Zie hoe haar d’Englen kroonen.
d’Olijftak strengelt zich van zelver in ’t Laurier,
Om d’aardt, en eigenschap der zeegepraal te toonen.
De naakte Waarheid blinckt als eene zon; en schiet
Heur heldre straalen uit in aller menschen ogen.
Elck staat verwonderd.83

Dan dankt Zoet God voor zijn ‘Vaaderlikke gunst, zo mild aan ons beweezen’ en
spreekt de hoop uit dat Eendracht, Voorzichtigheid, Trouw en Wakkerheid voort-
durend aan boord van dit gezegend staatsschip mogen blijven. Tweedracht en
Staatzucht moeten overboord gegooid worden, dan zal de lieve Vrede het hoogste
woord blijven voeren. ‘Daar Vreede is daar is God met zijn gezeegend weezen’
voegt Zoet er tot slot aan toe.

Zoet zal zich in deze rijmprent enigszins hebben moeten conformeren aan de
volksvreugde over de Nederlandse heldendaden door toch enkele kopstukken te
vermelden. Met de grote raadsheer heeft Zoet dan ongetwijfeld Cornelis de Witt
bedoeld, maar mogelijk heeft zijn afkeer van de ruwaard hem zijn naam doen ver-
zwijgen. Het is niettemin opvallend dat Zoet toch diens kennis van de zeevaart
prijst. Zijn waardering daarvoor, naast het gebruik van verschillende maritieme ter-
men, is zeker toe te schrijven aan zijn eigen lessen in Gietermaakers school. Met de
hier opnieuw geëntameerde verheerlijking van de vrede sluit Zoet bijna naadloos
aan op zijn eerdere ‘Vreede hail’ voor Breda. Dat hij hiermee specifiek doperse op-
vattingen verkondigt, behoeft geen nader betoog meer. 

9.11 De penningaffaire

Zoets gedichten over de onlangs bereikte vrede tussen Engeland en de Republiek
betekenden geenszins het einde van zijn bemoeienis ermee. Hij blijkt namelijk nog
een ontwerp voor een penning ter gelegenheid van de Vrede van Breda te hebben
vervaardigd met een explicatie in dichtvorm. Onduidelijk is waarom Zoet zich aan
een dergelijk project gewaagd heeft, want de financiële risico’s die de vervaardiging
met zich mee bracht, waren niet gering, zoals uit een latere brief van hem zal blijken. 

Het initiatief ervoor heeft waarschijnlijk gelegen bij Johan de Witt. Hij schijnt
tegen het einde van juni 1667 een brief aan Jan Vos te hebben geschreven met een
voorstel hiertoe.84 Deze overleed echter op 11 juli van dat jaar en De Witt moet
naar de veronderstelling van De Witts biograaf Rowen daarna contact hebben ge-
zocht met Jan Zoet.85 Rowen schreef, ‘This was a surprising choice, not because
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83 Gezeegende Staatschip.
84 Scharloo 1991, p.14. De bedoelde brief is echter niet teruggevonden.
85 Rowen 1978, p. 510.
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Zoet was a mere poetaster, but because he was a well-known Orangist. Ironically,
Zoet vainglorious lines deeply offended English sensibilities’.86 Merkwaardig is
hierbij hoe Rowen kan spreken van een keus, daar in de door hem gebruikte bron,
de brieven van Johan de Witt, van een keus in het geheel geen sprake is.87 Zoet refe-
reert daarin slechts aan een vorig gesprek. Johan de Witt kan Zoet verzocht hebben
een dergelijk project op zich te nemen, maar Zoet kan ook geweten hebben van De
Witts verzoek aan Vos en na diens dood op eigen initiatief contact met De Witt ge-
zocht hebben.

9.11.1 De penning

De meest waarschijnlijke gang van zaken is toch, dat Zoet zelf het verzoek deed en
toestemming heeft verkregen. Deze was nodig want de in goud en zilver geïnves-
teerde gelden zouden door de Staat terugbetaald worden. Gebruikelijk was dat de
kunstenaar zelf een ontwerp vervaardigde en het resultaat een goudsmid aanbood.
Dat zal in dit geval ook zo gegaan zijn en de penning is naar een ontwerp van Zoet
na enkele obstakels uiteindelijk op een schitterende wijze gesneden en gegoten
door de bekende Christoffel Adolphszoon, ook genoemd Adolphi.88

Aanvankelijk had Zoet zijn ontwerp voorgelegd aan Amelis van den Bouchorst,
Heer van Wimmenum, voorzitter van de Gecommitteerde Raden van Holland.89

Deze verleenden op 8 september 1667 hun goedkeuring, maar toen in het begin van
1668 een model in was werd getoond, viel dat niet in de smaak. Bouchorst weigerde
verdere medewerking. Dit laatste blijkt uit de brief die Zoet vervolgens op 27 april
1668 vanuit De Rust in de Haarlemmerstraat aan Johan de Witt schreef.90 Daarin
sprak hij de verwachting uit dat hij met de gunst van De Witt de penning toch bin-
nen niet al te lange tijd aan de Staten zou kunnen aanbieden. De smid die de stalen
stempels zou moeten maken, was echter een matig vakman gebleken. Zijn tekenin-
gen van een ander ontwerp van de vredespenning waren naar het oordeel van Zoet
van inferieure kwaliteit. Hij zou volgens Zoet niet eens in staat zijn de letters op de
zijkant van de penning aan te brengen. Dit kennelijke staaltje van vakmanschap
heeft een andere smid daarentegen wel kunnen tonen. 

Op de bewaarde penningen is een losse band langs de rand gesmeed, waarop
tekst is aangebracht. De penning die van zilver en goud vervaardigd, werd in juli
1668 aan de Vergadering van de Staten van Holland getoond. Zoet refereerde aan
die gelegenheid in een brief van 28 juli 1668 aan Johan de Witt. De hierin verschafte
informatie over gewichten en prijzen en de erin uitgesproken lof voor de grote
meester Adolphi om zijn prachtige afdrukken, waren bedoeld de gedane investe-
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86 Bewijsmateriaal voor deze beweringen ontbreekt echter in Rowens werk. 
87 Japikse 1922 II, p. 426.
88 Een zeer gaaf exemplaar is te bewonderen in Teylers Museum in Haarlem.
89 Scharloo 1991, p. 14. en NNBW 4, 262-263. Zie Bijlage 1A, nr. 7.
90 Japikse 1922 II, p. 426-427.
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ringen van de Staat terug te krijgen. Een gouden penning kostte minimaal 283 gul-
den en 10 stuivers, de zilveren slechts 30 gulden. Zoet refereerde tevens aan de
goudprijzen en het feit dat het lakwerk niet was mee berekend.

De door Zoet verwachte overheidsopdrachten zijn waarschijnlijk nooit ver-
strekt. Volgens Scharloo hadden de belangrijkste diplomaten hun geschenken al
ontvangen,91 in dat geval viste Zoet achter het net. Waarschijnlijk heeft hij zich uit
het project teruggetrokken, terwijl Adolphi nog zelfstandig zou proberen de al ver-
vaardigde penningen te slijten aan de vele rijke verzamelaars.

9.11.2 Afbeelding en tekst

Zoet had de voorstellingen en de tekst die op beide zijden van de penning afgebeeld
moesten worden, zelf bedacht.92 Op de voorzijde is volgens Zoets uitleg de vrou-
welijke personificatie van de Republiek te zien, vergezeld van symbolen voor wijs-
heid en waakzaamheid. De naast haar afgebeelde leeuw en het lam drukken dapper-
heid en vriendelijkheid uit. Boven haar is de spreuk ‘Mitis et Fortis’ te zien,
vriendelijk en sterk. Onder haar voeten ligt de naar haar opziende Nijd. Op de af-
snede is te lezen: ‘Procul hinc, Mala Bestia Regnis’, ga hiervandaan, jij slecht beest.
De achtergrond verbeeldt de brandende schepen van Chatham. Op de keerzijde
staat de met eikenloof getooide Vrede met mercuriusstaf en een cornucopia. Zij
staat op diverse oorlogsattributen waaronder ook een rijkskroon. Boven haar
hoofd toont een hand de wapenschilden van Engeland en Nederland. Op een ban-
derol aan weerszijden van haar staat: ‘Irato Bellum Placato Numine Pax est’, het is
oorlog als God vertoornd is en vrede wanneer hij bedaard is. De achtergrond ver-
beeldt een kalme zee met Hollandse handelsschepen. Ook hier is op de afsnede een
spreuk gebeiteld: ‘Rediit Concordia Mater Bredae A° 1667’, de moeder (van de vre-
de) is in 1667 door de Eendracht in Breda teruggekeerd.

Het randschrift luidt: ‘Numisma Posteritati Sacrum Belga Britannoque Reconci-
liatis’, een medaille voor het nageslacht om de verzoening te gedenken tussen de
Nederlanden en Engeland. Op een ander exemplaar is daar nog achter geplaatst
‘Cum Privil: Ordum’, hetgeen echter geenszins een garantie van overheidswege be-
duidt, maar met een dergelijke toevoeging probeerden de penningmakers hun pro-
duct te beschermen en tevens een hogere status te geven.93

De op de penning gesneden Latijnse teksten komen niet geheel overeen met die
welke Zoet, in zijn brief van 27 april 1668, aan de Witt voorstelde. Op de rand wil-
de hij de volgende zinsnede geplaatst zien: ‘Numisma Triumphale Jubilans Belgae
Britannoque reconciliatis cum privil. Dmn. Holland. et West Frisae’. Op de afsne-
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91 Scharloo 1991, p. 15.
92 Zoals gebleken is uit gedichten en brieven. De Latijnse tekst zal hij met behulp van anderen gemaakt hebben,
want, zoals eerder gesteld is, was hij die taal niet machtig.
93 Scharloo 1991, p. 14.
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de onder de verbeelding van de Vrede had hij zich de volgende woorden voorge-
steld: ‘Bellua trux Bellum Batavos lacerabat et Anglos! Reddita (Laus Superis!)
Unio, Pax et Amor’: de grimmige oorlog had Nederland en Engeland verscheurd,
de eenheid van Vrede en Liefde is, lof zij God, teruggekeerd.94

Zoet hoopte voor dit voorstel een wijs en rijp oordeel van De Witt te mogen ont-
vangen, maar men heeft blijkbaar anders beschikt. De voorstellingen op beide zij-
den van de penning heeft Zoet uitgelegd in twee gedichten.95 Het Geldmuseum in
Utrecht bezit een exemplaar van deze penning, geborgen in een houten doos waar-
in deze twee gedichten, los en rondgeknipt, bewaard zijn.96 Dat Zoet hier een wat
krijgshaftiger taal moest laten horen, is inherent aan zijn voorstel de vrede op een
penning te verbeelden. In de hier integraal opgenomen gedichten is de in zachtmoe-
digheid verpakte dreiging duidelijk te lezen.

Sachtmoedig, en Dapper.

Die ’t vrygevochte Neederland,
Wil zien in een volmaakten stand,
Die slaa zijn oogen op dit beeldt:
De Goude Rijxstaf die ze zweid,
Leert elck: dat wijze wakkerheid,
In ’t heerschen, hier de hoofdrol speelt.
Zachtmoedigheid haar staag verzelt;
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Maar als de Staatzugt, en ’t Gewelt,
Heur oude Vryheid rooven wil;
Dan toontze flux een Leeuwen moed.
Dit zag de Teems, in d’oorlogs gloed;
Des wierd d’ontstelde Zee voort stil:
De Nijd vertreeden, Vreê gebaart,
De Vryheid, en het Recht bewaart.

JAN ZOET, Amsterdammer

Vreede baart Zeegen.

Nu rust, en roest het Oorlogs zwaardt
De Vreede niet dan Zeegen baart;
Wijl zy Gods liefste Dochter is:
Heur oogen, morgenstarren zijn:
Heur borsten, oly, melk, en wijn,
Ons daaglix schenken aan den Dis.
Zy pronkt met heur ontvlochten haar,
En Eykenkrans, die ’t wreedt misbaar
Der Staatzucht, en ’t geweld, staag hoont:
De Teems, de Zeyne, en de Belt, vernoegt,
Aan ’t vrye Neederlandt gevoegt,
Daarom, met vreugd, heur Godheid kroont.
Wel zalig is dan zee, en landt,
Daar Vreede, in d’Oest, heur Standaart plant.

JAN ZOET, Amsterdammer.97

In hoeverre deze twee toelichtingen Zoets ware gevoelens weergeven, is moeilijk te
zeggen. Hij heeft in ieder geval duidelijk aangegeven dat de afbeeldingen niet alleen
maar een lofzang op de vrede betekenen. De vrouw die de Republiek voorstelt,
symboliseert namelijk tevens de overwinning. Dat Engeland er wegens zijn ‘staat-
zucht’ gevoelig van langs gekregen heeft, wordt niet alleen gesuggereerd, maar ook
gezegd. 

9.11.3 De ondergang van de penning

De penning heeft spanningen veroorzaakt tussen Engeland en de Republiek. De
verspreiding ervan werd in reactie daarop stilgelegd en de Staten besloten de stem-
pels en de overgebleven penningen te vernietigen. Argumenten om tot deze maatre-
gelen te komen, waren reeds enige tijd aanwezig en vloeiden voort uit de kritiek van
Karel II en diplomaten uit zijn omgeving op de voorstelling en bepaalde teksten op
de gewraakte penning. In de Resolutiën van de Staten van Holland en West-Fries-
land van 18 mei 1669 wordt melding gemaakt van deze Engelse ongenoegens en ook
van pogingen de koning van de onschuld der afbeeldingen te overtuigen. Dit bleek
tevergeefs. Karel II zag op de penning de vernedering van Engeland afgebeeld in de
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547



kroon onder de voeten van Vrede. Erger nog is het als die Vrede ook nog de Repu-
bliek voorstelt. Ook het woordje ‘regnis’, dat kon worden uitgelegd als de Engelse
regering, gecombineerd met ‘mala bestia’ was zeker een doorn in het oog. 

Scharloo heeft de symboliek geïnterpreteerd met behulp van Zoets uit 1643 stam-
mende bewerking van Van Manders Uytlegginghe op den Metamorphosis en de Uyt-
beeldinghe der Figuren.98 Deze uitleg achtte zij nodig om een artikel te weerleggen
van Anne Barbeau Gardiner,99 waarin de stelling werd verdedigd dat de vredespen-
ning van Zoet en Adolphi voor Karel II een belangrijke aanleiding was om deel te
nemen aan de oorlogen tegen Nederland in 1672. Gardiner interpreteerde de sym-
boliek zoals Karel II c.s. dat ook had gedaan. Scharloo probeert met gebruikmaking
van de Uytlegginghe de symboliek op de penning te ontdoen van de veronderstelde
politieke lading. Zij wijst daarbij voortdurend op het algemene karakter van de ge-
bruikte beelden en benadrukt daarbij tevens het feit dat die gesuggereerde aanwij-
zingen eigenlijk ontbreken, waardoor de voorstellingen slechts als een algemene lof-
zang op de vrede te zien zijn. Zo ontbreekt bijvoorbeeld op de kroon onder de voeten
van de Republiek het voor Engeland zo belangrijke diadeem. De Vrede op de keer-
zijde stelt dan ook alleen maar de vrede voor, hetgeen had Zoet al verklaard had. De
argumenten van Gardiner lijken mij uiteindelijk meer gewicht in de schaal te leggen.
Men zou zich namelijk over de symboliek op de penning toch niet zo opgewonden
hebben als er in het geheel geen politieke lading in te ontdekken viel! 

Er was echter meer dat de Engelsen geïrriteerd had, zoals de als buit meegesleep-
te ‘Royal Charles’ en een in Dordrecht opgehangen schilderij van Jan Baen. Het
schip zou namelijk gebruikt worden als taphuis of tegen betaling vertoond en Baen
liet een tevreden Cornelis de Witt samen met een bazuinende engel zien tegen een
achtergrond waarop de zegetocht naar Chatham duidelijk was uitgebeeld. Hoewel
men in de Republiek deze verwijten vrij onbenullig achtte en ze tevens vond getui-
gen van onbehoorlijke bemoeizucht, wilde men om politieke redenen Engeland ter
wille zijn. Aanvankelijk werd gepoogd aan de symboliek op de penning een zo
neutraal mogelijke verklaring te geven. Ook Jan Zoets begeleidend gedicht lijkt er
mede op gericht te zijn misverstand te voorkomen:

De kroon, die ghy hier leggen siet, 
Verbeeldt ons waerlijck anders niet 
Dan blinde staetsucht; schildt en swaerdt 
Het oorloch, dat zy heeft gebaert. 
Hierop treedt nu de zoete vree 
En vrijdt al ’t landt van ramp en wee.100

Ook zijn interpretatie heeft, als men er al notie van genomen heeft, niet tot veran-
dering van standpunten geleid en er werd besloten tot vernietiging van het resteren-
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98 Zie hiervoor hoofdstuk 4 p. 194-197. Zij behandelt het tweede werkje overigens als een zelfstandige schep-
ping van Zoet.
99 Scharloo 1991, p. 11.
100 Japikse 1913 IV, p. 115.
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de materiaal. Uit de notulen gemaakt door Bontemantel voor de vergadering van de
Staten van Holland blijkt aandacht voor Zoets probleem. Op 13 november 1670
worden de zaken genoemd die irritatie bij de Engelsen hadden gewekt. Over Zoets
penning wordt dan vermeld dat het zijn ‘schrift’ is, dat ‘by de Coninck onsmaece-
lyk is’.101 Op 4 december vindt men dat Zoet ‘gededomageerd’, onschadelijk ge-
steld moet worden, want hij heeft een octrooi gekregen om die penningen te laten
slaan en men vindt dat, ‘de souverein kan alles commandeeren, maer niemant on-
rechtveerdig tracteeren’.102 Op de twaalfde wordt besloten dat de Gecommitteerde
Raden hem 3030 gulden zullen betalen voor de stempels en de 29 resterende pen-
ningen. Vreemd is hierbij is dat men dit geld aan Zoet deed toekomen en niet aan
Adolphi, die toch de meeste schade geleden had. Doch ook hij blijkt schadeloos ge-
steld te zijn. Brandt vermeldt zonder verwijzing naar een bron dat de ‘stempelsny-
der’ toen 1000 dukaten zijn uitbetaald.103 Als men de schadeloosstellingen verge-
lijkt met de hierboven door Zoet vermelde prijzen, dan kan men stellen dat er
‘genereus’ is uitgekeerd. Hiermee eindigde deze affaire voor Zoet, die met zijn ont-
werp en bijbehorende tekst een zekere nationale aandacht verwierf en zelfs een in-
ternationale commotie veroorzaakte. 

9.12 ‘Zeegenwensch’ voor Johan Maurits 

Het aanzien van de gebroeders De Witt was door de overwinningen en de voorde-
lig afgesloten vrede zeker in Holland, maar ook aan de landsgrenzen sterk gestegen,
doch de liefde voor het huis van Oranje bleek er onder het gewone volk zeker niet
onder geleden te hebben. Sterker nog, door de internationale politieke verwikke-
lingen en De Witts op Frankrijk georiënteerde staatkunde, groeide de Oranjepartij
in kracht. De verovering van de Spaanse Nederlanden door Lodewijk XIV baarde
veel provincies zorgen. Hoewel de Franse legers na de tussen Nederland, Engeland
en Zweden gesloten triple alliantie weer grotendeels teruggetrokken werden, achtte
men het tijd geworden het leger vooral in de grensgebieden te versterken. Ook
diende er omgezien te worden naar een krachtige leiding. Gezien de eerdere sollici-
taties van Johan Maurits van Nassau kon De Witt moeilijk om deze veteraan heen.
Hij benoemde echter ook de door de Staten van Holland naar voren geschoven
Paulus Wirtz. Deze verkreeg het opperbevel, terwijl Johan Maurits in januari 1668
met een jaargeld en de titel van veldmaarschalk werd afgescheept.104 Deze handel-
wijze illustreert opnieuw De Witts tegenzin coryfeeën uit het Oranjehuis in een
vooraanstaande positie te benoemen. 
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101 Bontemantel 1937, p. 234.
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Of Jan Zoet van al deze details op hoogte was, is niet uit te maken, voor hem was
deze functie een terechte kroon op het werk van de door hem bewierookte veld-
heer. Hij dichtte voor hem een ‘Zeegenwensch, Toegezongen den Doorlugtigen,
Hooggebooren Vorst, en Heere, Heere Johan Mouritz, Prince van Oranje, enz.’105

In dit wel erg hoogdravende gedicht van 26 regels prijst Zoet Maurits’ zege over de
‘Myterdrager’, de Munsterse bisschop, en de vrede die hij heeft teruggebracht in
het Drentse en Twentse land

Naardien zy, van die tyd, in ’t schaau der Wijngaards rankken,
En Vijgeboomen, zig, met lust, weêr voegden, tot
Den aangenaamen rust; en ’t vriendelijk genot
Des Akkers, en des Ploegs, naar hunne wensch, genooten.106

De vrede die deze Oranjetelg de geplaagde landman brengt, doet het landschap in
het oosten van Nederland veranderen in een arcadische idylle, een voorstelling
waarmee Zoet preludeerde op Poots ‘Akkerleven’. Hij meent dat er weer een Nas-
sau toegevoegd is aan de galerij der grote Nederlanders en verwacht dat God hem
nog zoveel zegen zal schenken, dat hij in zijn functie van veldmaarschalk nog heel
wat eer zal mogen verwerven.

Het is vanzelfsprekend dat Zoet elke en dus ook deze gelegenheid te baat neemt
om een lid van het Oranjehuis te bejubelen. Het lijkt er daarbij op dat hij in deze
fase van zijn leven telkens de sfeer die een nieuwe situatie van vrede met zich mee-
brengt een arcadische tint geeft. Voor het creëren van een dergelijke ambiance ge-
bruikt hij traditionele voorstellingen, zoals veel eerder tijdens ‘de pastorale fase’ in
zijn leven, de tijd van het Minne-beekje.107

9.13 Een schandaaltje in Enkhuizen 

In de eerste helft van 1668 blijkt een schandaaltje in Enkhuizen Zoet geïnspireerd te
hebben tot een 88 regels tellend vers getiteld ‘Huuwlix Voorspook’, dat vermeer-
derd is met drie dichterlijke toevoegingen.108 Van deze suite is behalve van de ge-
drukte versie in de DW109 ook een fraai handschrift overgeleverd.110 Uit de gedich-
ten komt naar voren dat roddel en jaloezie lange tijd de liefde tussen twee personen
in regentenkringen sterk hebben aangetast. Meer duidelijkheid over deze tragische
periode kwam uit onverwachte bron, de dichtbundel, Vermaakelyke Tydkorting
van de ‘minor poet’ Rudolphus Lydius.111

9 1665-1674: van de Bedrogen Hoop tot ‘Godts genaadige Tugtroede’

105 DW, p. 130-131.
106 DW, p. 130.
107 Hoofdstuk 2, p .95.
108 Voorteken, droomgezicht waarin een toekomstige gebeurtenis aangekondigd wordt (WNT XX, 422-423).
109 DW, p. 316-321.
110 Zie Bijlage 1A, nr. 8.
111 Lydius 1707, p. 173.
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Zoet opende zijn boeiende gedicht door een zekere ‘Doorlugte Jongeling’, waar-
schijnlijk de toekomstige bruidegom, voor ogen te stellen dat de schim van Rad-
boud in Enkhuizen door een versierde zaal komt waren.112 Deze ridder, volgens
Zoets marginale notities de eerste Heer van Egmond die reeds in 792 overleden
was, kon in zijn graf in ‘Rijnegom’113 geen rust vinden. Deze Radboud, die verder
aan het woord gelaten wordt, klaagt om hulp voor twee geliefden die beiden uit het
‘Hooge Huis van Egmond gesprooten zijn’.

O Themis! ’k bid u red togh mijn geregte zaak.
Zie hoe de maag’re nijd, op twee van mijne loten,
Heur goddeloos vergif heeft, godloos, uitgeschoten.
Zie hoeze, met de grins van Vrundschap, heel vermomt, 
Mijn telgen, daar de Stam noch hedendaags op bromt.
Met felle buijen, op et gruuwelixt koomt bestormen,
En zoekt diens liefde in haat, waar doenlik, te vervormen;
Hun liefde, die, als ’t vuur in d’asch, in ’t harte waar
Gereekent, en alzoo, drie jaaren na malkaer,
Verburgen heeft gesmeult.114

Onder het mom van vriendschap hebben jaloerse lieden de verbintenis tussen deze
wijze jongeling en het deugdzame, mooie meisje weten tegen te houden. Radboud
verzoekt Themis, de godin van de gerechtigheid, daarom met klem de kwaadspre-
kers te bestraffen. Daarmee wordt volgens hem God, die deze geliefden voor elkaar
bestemd had, tenminste niet ‘gehoont’! Om hun hoge status te beklemtonen wijst
Radboud Themis erop hoe een voorouder, Meindert Semeyns, regent en later bur-
gemeester, ten tijde van de Spaanse overheersing heeft geijverd voor de vrijheid van
de Nederlanden. Omdat diens houding door Willem van Oranje zeer geprezen
werd, kon Radboud hem een ‘Troetelkind, By ’s Lands Bescharmheer’ noemen. 115

Daarop reageert Themis terstond en roept:

Yv’raar [Radboud], sta: 
Ik zal uw wil voldoen. Koom, zie hier voor uwe oogen, 
Hoe dat de Nijdige, in ’t benijden, wort bedroogen. 
“Hy magert116 die ’t geluk van anderen, benijt: 
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112 DW, p. 316.
113 In de buurt van het vroegere Egmond-binnen. In Van Hoogstraten 1725-1733 9, p. 8-9, werd al getwijfeld
aan allerlei verhalen over Radbodus II, de negende koning van Friesland.
114 Huwlix voorspook; ook in DW, p. 316.
115 Dat Zoet kon refereren aan de inhoud van de acte die de Prins in 1577 voor Semeyns bestemd had, is niet
onmogelijk: ‘Willem van Nassauw, Prince van Orangien, Grave van Nassauw etc. Ruwert van Brabant, Gouver-
neur over Holland en Zeelandt, heeft den 26 Octobris 1577 aan Meindert Semein van Enkhuizen, getrouwt aan
den huize van Egmont, en de oudste zijner Nakomelingen in in finitum gegeven, gelyk hy doet by dezen den Ti-
tel van Raad der Prinsen van Orangien; mitsgaders dat Pieter, Jacob, en den zelven Meindert Semein, en hare Dis-
cendenten in infinitum, tot allen tyden, tot allen Ampten, dien zy bequaam wezende mogen begeren, geprefereert
zullen zyn, ende blyven eeuwiglyk, uit zaken van mildadigheden ende grote diensten aan de Nederlanden, ende
in ’t byzonder aan zyn Excellentie gepleegt’. Willem van Nassau Internetsite: Documentatiecentrum Oud Enk-
huizen, geraadpleegd 30-04-2005. Deze Oranjegezinde familie wordt tevens geprezen in Centen 1747, p. 9.e.v.
116 Zoet verwijst hier zelfs naar een bron in het Latijn: de eerste brief van Horatius (aan Mecenas), waarin de
gevolgen van overmatige begeerte kort aan bod komen.

551



“Want d’aartz’ tyrannen, die Sijcieljen, eertyd, plaagden, 
“Was dit de grootste pijn, end’alder zwaarste strijt, 
“Dat yder al hun doen beijde, en mishaagden. 
“Vergeefs is ‘t, dat hij, die zijn hart vol toren draagt,
“Wenscht, was dat noit geschiet: want, deur zijn eijgen daden,
“Hij zich een Beul bereit die hem gedurig plaagt;
Zoo dat hij altoos lijt, al roept hij staag, genaden.117

Na vermelding van deze afstraffing springen de deuren open en treedt Semeyns met
zijn ‘jonge troosje’ de zaal binnen. Dit is voor Radboud voldoende om te verdwij-
nen. Het trouwfeest was aanstaande.

De identiteit van de geliefden is uit de stamboom van de Semeyns dynastie op te
maken. Het enige paar dat daaruit voor Zoets gedichten in aanmerking komt, zijn
Dirck Simonsz Semeyns (1636-1670) en Elia Heinsius (1639-1703).118 Op 24 mei
1668 traden zij in het huwelijk, overigens niet in Enkhuizen, maar in Purmerend.
Uit Lydius’ gedicht, ‘Wel-komst Aan de Hr. en MR. Diderik Semeins, Met zyn
Meest’res van Amsterdam t’ Huis gekomen zynde’,119 worden enkele contouren
van dit toekomstig echtpaar zichtbaar. De door hem aanbeden Elia, schijnt Diderik
wel erg aan het lijntje gehouden te hebben. Volgens Lydius is het echter naar de En-
kuizer mode dat de juffertjes ter wille van hun eer de geliefde nog wat laten wach-
ten. Omdat Diderik dat wachten beu lijkt te zijn, spoort Lydius Elia aan hem ’t bes-
te van uw poes’le leên’ te gunnen.120

Zoet kan dit paar bij hun verblijf in Amsterdam, dat uit de titel van Lydius’ ge-
dicht valt op te maken, ontmoet hebben. Zoet heeft Diderik en Elia, die Lydius iro-
nisch ‘Meest’res’ noemde’, naast het ‘Huuwlix Voorspook’ verblijd met emblema-
tische gedichtjes waarin hij hun belagers naar de onderwereld verwijst. Voor Elia
dicht hij ‘Uit water brandt’,121 een kort vers waarin haar smeulende liefde vergele-
ken wordt met ongebluste kalk, dat in aanraking met water volgens Zoet zelfs een
fellere vlam geeft dan buskruit. 

Men kon in dij geen brand bemercken,
Zoo lang de Nijd heur boze wercken,
Vol gif, en gal, niet op dij spoog:
Maar toenze dat begon te klaren.
Begon zich ’t vuur meê t’openbaren:
Want strax [spoedig daarop] sloeg dijne vlam om hoog.122

Kennelijk heeft andermans jaloezie ervoor gezorgd, dat haar smeulende liefde voor
Diderik snel oplaait. Waarschijnlijk werd dit vers vergezeld van een plaatje, want
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117 Huwlix voorspook; ook in de DW, p. 318.
118 Hun portretten zijn afgebeeld in Ekkart 1990, p. 68 en 69.
119 Lydius 1707, p. 173-175.
120 Lydius 1707, p. 174.
121 DW, p. 319.
122 Uit water brandt; ook in de DW, p. 319. Zie Bijlage 1A, nr. 8.
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hij wijst Elia op de vlam die uit het water omhoog schiet. Zoet noemt zijn vers daar-
om dan ook een ‘Zinnebeeld’. Ook het wat langere gedicht voor Diderik moet zon-
der twijfel als een embleem gezien worden. Onder de titel ‘Zy buigt, en breekt
niet’,123 vergelijkt Zoet Diderik met een wilgenboom, waarvan de takken door ‘een
wreede hand’ wel gebogen worden, maar niet gebroken. Zo onderging Diderik de
hatelijke maar tevergeefse aanvallen van de ‘nijd’:

Want, dijn liefde kon niet breken;
Boogze, ’t buigen vil ’er zwaar.124

Ook voor de belagers van dit tweetal had Zoet een gedicht gereed: ‘Gants geen pro-
fijt, en ’t leven kwijt’.125 Om hun vuilspuiterij te verbeelden haalt Zoet een geschikte
emblematische voorstelling uit de Lucretia (1624) van D.P. Pers van stal.126 Daarin
vertelde Pers hoe een panter met veel moeite opspringt naar een in de boom gehan-
gen pot, gevuld met menselijk drek. ‘Het (dier) steent, het janckt na dese schat’,
maar het springt tevergeefs en door die moeite en de vreselijke stank ‘geraeckt het
om den hals’. Zoet varieert daarop:

Verdwaalde, zie dit wonderspel eens aan.
Wat doet dit Dier al wonderlikke sprongen?
Hier hangt een pot, met vuiligheit gelaên,
Deez’ heeft zijn lust tot dit bedrijf gedwongen.
Het wroet naar drek, en doet zich geen proffijt:
Maar raakt daar deur, in ’t eind, zijn leven quijt.127

Hij legt daarop uit waarom deze obsessie, waardoor men ten onder ging, op hen
van toepassing is. Als bewijs voert hij aan dat het belaagde paar niet door hun tan-
den werd verscheurd, maar ‘vrolik’ is, terwijl zij verbannen zijn om schuw in de
duisternis verder te leven.

Duidelijk komt in deze serie gedichten opnieuw naar voren, dat Zoet bij het visu-
aliseren van menselijke eigenschappen vaak Cats’ voetstappen volgde. Metriek en
gebruik van emblematische beelden staan in nauwe relatie tot de wijze waarop Cats
zijn denkbeelden populariseerde. In diens trant vervaardigde Zoet kennelijk zelf
emblematische voorstellingen waarin hij soms bepaalde figuren uit Cats beeldenar-
senaal op eigen wijze combineerde en verklaarde. Of hij die afbeeldingen ook heeft
laten graveren en drukken is niet bekend. Andere voorbeelden van zijn drang tot
emblematiseren zijn vooral te vinden in zijn later te bespreken ‘Huuwliks-spie-
gel’.128 Opvallend is ten slotte dat Zoet zich tegenover dit regentenpaar lijkt te pre-
senteren als een ‘poeta doctus’ door niet alleen in margine zijn kennis van Radboud
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123 DW, p. 119-120.
124 Zij buigt en breekt niet, ook in de DW, p. 320. Zie Bijlage 1A, nr. 8.
125 DW, p. 320-321.
126 Pers 1624, p. 11-13. 
127 Gants geen proffijt en ’t leven quijt; ook in DW, p. 320. Zie Bijlage 1A, nr. 8.
128 Zie hoofdstuk 10, p. 612-614.
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te etaleren, maar de Latijnse uitgave van Horatius’ brieven te vermelden waaraan
hij een metafoor ontleend had. 

9.14 Zoets ‘Jaar-Feest’ voor de achttienjarige Willem

Tegen het einde van ditzelfde jaar diende er zich weer een gelegenheid aan om een
telg uit het Oranjehuis te bezingen. Zoals eerder aangegeven wist de nu bijna acht-
tien jaar oude Willem van Oranje zich langzamerhand verzekerd van een groeiende
populariteit. Vooral in Zeeland kon hij rekenen op een grote en getrouwe aanhang.
Dat hij zelf daarvan op de hoogte was, bleek uit zijn mede op aanraden van zijn
vrienden goed voorbereide tocht in september 1668 naar dat gewest om de eretitel
van Eerste Edele te aanvaarden. Al in 1660 hadden de Staten van Zeeland deze voor
hem bestemd.129 Nu, in 1668, organiseren ze voor hem een feestelijke tocht langs
enkele steden.

9.14.1 ‘’t Jaar-Feest’ en de Oratio

Op 14 november vierde de Prins in ’s-Gravenhage zijn achttiende verjaardag waar-
over de Hollandsche Mercurius het volgende berichtte

’s Middags hielt (men) een brave Maeltijt, alwaer oock waren den Engelse Gesant TEMPLE,
Baron van Gent, Oversten SPAEN, en andre; Waer omtrent oock mede quam den Amster-
damse Poëet JAN ZOET, ende vereerde zijn Hooght. met een omvlochten Gedicht, ‘tgunt
hy daer metten monde repeteerde, en deduceerde.130

In het bijzijn van een illuster gezelschap mocht Zoet zijn gedicht voordragen. De
Prins ontving van hem een blijkbaar fraai versierde plano met een maar liefst 128 re-
gels tellende lofzang. Onder de titel ‘’t Jaar-Feest der Geboorte van zijne Door-
luchtigste Hooghaid Wilhem Henrik, Door Gods Genade, Prinsse van Oranjen,
Grave van Nassouw, enz. Eerste Edele in Zeeland, enz.’ is het in de DW te vin-
den.131 Zoet begint dit gedicht met een terugblik op het door hem in 1656 voorge-
dragen vers ter gelegenheid van Willems zesde verjaardag.132 Hij benadrukt de in-
vloed van zijn woorden op het publiek en verklaart voor de Prins de functie van
zijn gedicht. Zoets ‘Muza’ heeft voortdurend de waarheid gesproken en het zuur en
zoet in Willems leven ‘heel naakt ten toon gesteld’. Vervolgens komt de heldhaftig-
heid van diens voorvaderen aan bod, door God gezonden om de vrijheid van de
Nederlanden te bewerkstelligen. Dan geeft Zoet zijn visie op Willems toekomst.
Uitvoerig vertelt hij over het enthousiasme waarmee het volk Willem begroet heeft,
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129 Van Aitzema 1657-1671 XIV, p. 509 e.v.
130 Mercurius 1670, p. 174. Deduceren betekende onder meer ‘voordragen’, zie Meijer 1669, p. 96.
131 DW, p. 117-121.
132 DW, p. 95-108. Zie ook hoofdstuk 6, p. 365-370.
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vroeger in Amsterdam en onlangs in enkele Zeeuwse steden. Die geestdrift wordt
veroorzaakt door zijn uitstraling waarin de prinselijke deugden duidelijk zichtbaar
zijn. Zoet wenst hem zelfs nog een negentigjarig leven en hoopt, ondanks zijn eigen
toenemende zwakte, hem nog lang te kunnen loven.

Enkele uitspraken in dit gedicht, waaronder de heldenrol der voorvaderen, wa-
ren al eerder ook door anderen dan Zoet onder woorden gebracht en zelfs tot een
cliché verworden. Andere opvattingen erin wijken echter enigszins af van die welke
Zoet in vroegere lofzangen op de prins te berde bracht. Opvallend, maar voor Zoet
niet gebruikelijk is zijn verwijzing naar een blijkbaar gelijkgestemde ziel. In het ge-
deelte over de deugden van Willem refereert hij namelijk aan de woorden van De
Mey. Hiermee werd onmiskenbaar verwezen naar de controversiële, doch zeer po-
pulaire Zeeuwse predikant Johannes de Mey (1617-1678).133 Diens redevoering
voor de prins, de Oratio Votiva, uitgesproken in de Nieuwe Kerk in Middelburg
op de 24ste september van dit jaar, werd door de druk snel verspreid.134 Of Jan Zoet
in die periode de feesten in Middelburg en Veere heeft bijgewoond, is niet bekend,
maar hij blijkt er wel degelijk van op de hoogte. De redevoering was hem in ieder
geval bekend en hij lijkt er voor zijn eigen lofzang nogal wat aan ontleend te heb-
ben.135

Hoewel lofprijzingen voor de Oranjes in het algemeen en ook bij Zoet nogal wat
clichés bevatten, zijn bepaalde overeenkomsten te opvallend om er niet enige aan-
dacht aan te wijden. 

Zoals gezegd, begint Zoet het gedicht met een terugblik op zijn eigen vroegere
voordracht: ‘Mijn Muza, die gestaag, in heet een yver, brand, // Zong Nassouws
dapperhaid voor meer dan honderd ooren’.136 Het gezelschap is nu beduidend klei-
ner, de inspiratie is echter niet geslonken. Een zekere zelfingenomenheid met zijn
toen voorgedragen gedichten kan hem niet ontzegd worden:

Hoe d’overfelle dood het kostlik leeven nam,
Van uw Heer Vaader, toen gy, in den buik beslooten 
By uw Vrouw Moeder, nog het ligt niet had genooten;
In voegen dat, daar door, den allerhardsten man
Terstond, in overvloed, de bitt’re traanen, van
Zijn wangen, bigg’len liet op mijn treurrijke rijmen,
En zijn benauwde geest, na by, begon te zwijmen; 
Dogh weder wierd verkwikt, zoo haast als mijne tong, 
Van uw Geboortedag, de blijdste deunen zong,
En wees, hoe dat verlies vergoed wierd door uw leeven,137

Ook De Mey memoriseerde de grote emoties uit die droeve periode, maar liet daar-
bij de droefheid en de daarop volgende vreugde even zwaar wegen. Daarentegen
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133 Over hem uitvoerig De la Rue 1734, p. 57-72; NNBW 7, 873.
134 Knuttel 9673. 
135 Ik heb de tekst ervan geraadpleegd die is opgenomen in Van Aitzema 1657-1671 XIV, p. 514-521.
136 DW, p. 117.
137 DW, p. 117-118.
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geeft Zoet in zijn barokke stijl aan hoe diep vooral zijn woorden de toehoorders ge-
troffen moeten hebben. De daaropvolgende vergelijking van verlies en winst tussen
de overleden vader en de nieuw geboren zoon lijkt Zoet zo uit de Oratio te hebben
overgenomen. De Mey zegt namelijk:

‘Ende wy hoopen met een oprecht vertrouwen, dat wy door U soo veel konnen
verkrygen, als wy bekennen door U Vader verlooren te hebben’.138 Een dergelijke
schatplichtigheid kan ook geconstateerd worden bij de beschrijving van de popula-
riteit van de prins. Die bleek volgens De Mey uit het enthousiasme van het volk
waarbij de opgetogenheid van de kinderen net zo groot bleek als van de volwasse-
nen. Ook bij Zoet zijn naast de vreugdevolle volwassenen ook ‘opgetoogen Kin-
derkens’ te vinden.139 Hij vraagt daarbij evenals De Mey zich af door welke kracht
een dergelijke uitstraling mogelijk is. Zoets afhankelijkheid is mogelijk ook in op-
vattingen over wijsheid te vinden. Voor hem vormen wijsheid en edelmoedigheid
de grondslag voor een evenwichtig bestuur, waardoor het welzijn van het volk be-
paald wordt. In de Oratio zijn deze begrippen uitgediept, maar Zoet kan de inhoud
ervan alleen maar aanhalen, omdat hij geen redevoering houdt, maar een lofzang
produceert. Waar De Mey de werking van de wijsheid onder meer laat bestaan uit,
‘Een volkomen schilt teghen alle voorvallen van de ongestadige verwisselinge der
menschelijcke saken’,140 lezen wij bij Zoet, ‘d’Opregte Wijshaid, daar al ’t onhail
voor moet wijkken, Zy uw Leermeesteres’.141 Ofschoon de betekenissen van beide
teksten elkaar niet geheel dekken, heeft Zoet de functie van de wijsheid die De Mey
voor een vorst als diens ideaal ziet, niet onverdienstelijk in poëzie omgezet. 

9.14.2 Zoets eigen inbreng

Toch is Zoets lofzang niet louter een verzameling ontleningen: eigen ervaringen en
verwachtingen spelen een niet te verwaarlozen rol. Hij spreekt de verwachting uit
dat Willem in het heldenspoor van zijn voorvaderen zal treden 

En dat gy, schoon de Nijd geduurig gnort, en grimt,
Den troon der Agtbaarhaid, door uwe vlijt, beklimt;
En Opper Leegerhoofd moogt, in de nood, verstrekken
Van d’Algemeenen Staat, om rustig op te trekken,
Wanneer de Oorlogstrom eens weêr ter waapen slaat.142

Het gaat hier om de actuele politieke situatie en Zoet weet ook dat een hoge functie
in het leger voor de prins voorlopig het maximaal haalbare is. Alom is weliswaar de
Nijd, de jaloezie aanwezig, maar Willems achtbaarheid, de uitstraling van deugden
waardoor men hem alom eert, zal het verkrijgen van de genoemde functie alleen
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138 Van Aitzema 1657-1671 XIV, p. 514.
139 DW, p. 119.
140 Van Aitzema 1657-1671 XIV, p. 520.
141 DW, p. 120.
142 DW, p, 119.
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maar bevorderen. Diens geliefdheid had Zoet al in 1660 breed uitgemeten in zijn
‘De herstellinge van Britanje en Oranje’ waar hij de indrukwekkende feesten op het
IJ had geschilderd.143 Met het doel de langdurige populariteit van deze Oranjeprins
te benadrukken en indirect druk te zetten op diens bevordering, heeft hij mogelijk
die feesten opnieuw met veel kleur neergezet. 

Na Willem een zeer lang leven gewenst te hebben komt Zoet, ongetwijfeld ten
overstaan van het eerder genoemde illustere gezelschap, over zichzelf te spreken: 

Dan ben ik wel beraid, en, zonder teegen zeggen,
Tot d’afschaid heel gezind; naar dien mijn avond naakt,
Mijn Uurglas vast verloopt, de tyd mijn Grafsteê maakt:
De tegenspoed my drukt met honderd duizend plaagen,
Die myne zwakhaid niet meer magtig is te draagen;
Dogh zoo lang als my God laat leeven, zal mijn Pen,
En mond bewijzen, dat ik wis, en waarlik ben,

Uwe Doorlugtigste Hooghaids Aller Onderdanigste, en verpligtste Dienaar.144

In hoeverre deze verzuchtingen de realiteit weergegeven hebben of gezien moeten
worden als bescheidenheidtopos van een man op leeftijd, is nauwelijks aan te ge-
ven. Misschien is zijn absentie bij de optocht van de schutterij in 1671 in verband te
brengen met deze litanie.145 Over zijn gezondheid zijn wij verder niet ingelicht,
maar zijn levensomstandigheden zullen toch niet armoedig te noemen zijn. Deze
klagende woorden lijken daarom vooral uitgesproken om medelijden te wekken en
bedoeld om een eventuele gift van de thesaurier voor een dergelijke voordracht wat
ruimer te doen uitpakken. 

Zoet heeft met zijn ‘Jaar-Feest’ een weliswaar boeiend, maar niet origineel ge-
dicht geschreven. Er is meer ontleend en het effectbejag is gegroeid, maar het zal
waarschijnlijk ook geen gemakkelijke opdracht geweest zijn, op het gebied van
Oranjeverheerlijking weer nieuwe stof en ideeën te presenteren. 

9.15 Gravin van Benthem ontsnapt 

Gedurende Zoets verblijf in ’s-Gravenhage zal daar de mare zijn rondgegaan, dat de
gravin van Benthem op 15 november 1668 met haar kind en min ontsnapt was uit
haar gevangenschap in het bisdom Munster. Door deze vlucht wist zij een eind te
maken aan een voor haar uiterst onverkwikkelijke affaire. De bisschop van Munster
had Graaf Ernst Willem van Benthem namelijk onder druk gezet om de gereformeerde
religie af te zweren en de rooms-katholieke te omhelzen. Het doel van zijn pressie
was duidelijk, de gereformeerde enclave Bentheim ten oosten van Overijssel, dien-
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143 Hoofdstuk 7, p. 436-438.
144 DW, p. 120.
145 Zie hierna p. 576.
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de zich te voegen naar de politieke eisen van de bisschop. De gravin die deze gedwongen
bekering blijkbaar had voorzien, wist vier van hun kinderen aan het roomse juk te
laten ontsnappen door hen naar Holland te zenden, waar zij onder voogdijschap van
de Staten Generaal kwamen. Tevens verzocht zij echter tevergeefs in een aantal brie-
ven Johan de Witt om hulp.146 Op bevel van haar echtgenoot, de graaf, werd zij met
haar vijfde kind bij de burgemeester van Munster ondergebracht. Omdat zij zich op-
gesloten voelde, ondernam zij met haar kind en min op 15 november een geslaagde
vluchtpoging, waarover Van Aitzema enige details prijs geeft: ‘Sy Gravinne was gek-
leet in ’t habijt van een slechte Vrouwe; de Min toeghemaeckt als een reysende Vrou-
we, hebbende het Kint in een bundel gewonden op haer rugh, in welck postuer sy
tot Deventer zijn aengekomen’.147 De Gravin zal later haar domicilie in ’s-Graven-
hage hebben gevonden, zij overleed daar tenminste in 1679.148

Voor Jan Zoet was een dergelijke ontsnapping aan deze katholieke dwang een held-
haftige daad en zeker de moeite van een satire op het katholieke geloof waard. Deze
felle aanklacht is slechts uit de DW bekend, maar moet zeker in die tijd, afgedrukt
op een plano, te koop geweest zijn. In de titel is de teneur van Zoets satire al aanwe-
zig, ‘De standvaste, en vervolgde Gravinne van Bentem, Aan de trouwelooze, en af-
vallige Graave van Bentem, By geleegenthaid haarer ontkoominge uit het geweld, en
de gevangkenisse van den Bisschop van Munster’.149 Zoet laat naar zijn oude gewoonte
de hoofdpersoon, in dit geval de gravin, het verhaal vertellen. Klatergoud en beto-
veringen vormen volgens haar de schone schijn van de ‘Paape-kraam’, het katholie-
ke geloof. Het is onvoorstelbaar dat haar echtgenoot zich heeft laten overhalen door
die ‘Beeren-hart’.150 Door diens leugens raakt de graaf niet alleen zijn wijsheid, maar
vooral zijn vrouw en kinderen kwijt. Zij probeert hem nog wel tot inzicht te laten
komen door een bespotting van de leer der transsubstantiatie:

Koom, hoor eens, welk een zot
Dat gy geworden zyt. Een Mispaap kan u scheppen,
Waaragtig Godt en mensch, door zyne tong te reppen,
En wainig woorden die hy uitstroot [sic] in de wind.
Afvallige, koom hier, zyt niet moedwillig blind.
Hoe kan het mooglik zijn, dat brood, door menschen handen.
Van tarwen-deeg gemaakt, en dat gy, met uw tanden,
Als and’re spyze knauwt, en, door den stoelgang, weêr
Daar na, uitwarpen moet, die Godt, die grooten Heer,
Die ’t al geschaapen heeft, is, in volkoomen weezen?
Gy zult ligt al te haast, zijn magt nog moeten vreezen,
En bidden om gena voor uw bedreeven kwaad.151
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146 Deze zijn aanwezig in het Nationaal Archief, maar niet opgenomen in Japikse 1919.
147 Van Aitzema 1657-1671 XIV, p. 1123.
148 Wagenaar 1790 15, p. 39.
149 DW, p. 148-150.
150 Bijnaam van de bisschop van Munster, die door zijn oorlogszuchtige aard ook de naam van ‘Bommen-Be-
rend’ verwierf.
151 DW, p.149.
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Zij dankt er dan God hartstochtelijk voor vrij te zijn en in de Nederlanden haar
eigen godsdienst te kunnen uitoefenen. Liever ‘Bloots-voets op heete koolen, En
scharpe doornen gaan’ dan zo’n ‘malle Paape-gril’ na te volgen. Wie voor dat aards
genot kiest, verkwanselt zijn zaligheid en zal daarvoor eens gestraft worden. Zo zal
het koningin Christina vergaan, die haar lusten in het roomse Sodom koelt:

Ik zal mijn kruis dan, draagen.
Men kan Godt, en het volk, door lijdzaamhaid, behaagen. 

In lijden geduldig,152

Het is de vraag in hoeverre Zoet in Den Haag op de hoogte kon zijn van de werke-
lijke gang van zaken, want contemporaine bronnen lijken hiervoor niet aanwe-
zig.153 Zijn voorstelling van de gedachtegang van de gravin zal daarom naast haar
vruchteloze oproep tot haar echtgenoot vooral zijn eigen afkeer van Rome bevat-
ten. Voor Zoet was er tenminste een gelegenheid om na lange tijd weer af te kunnen
afgeven op de gehate Roomse geloofsartikelen en met enige recente gebeurtenissen
zijn gelijk te bewijzen. Zo kon hij toevallig gebruik maken van de geloofsovergang
van de Zweedse koningin Christina die op 22 november van dit jaar met groot ge-
volg Rome binnentrok om de paus te ontmoeten. 

9.16 Mengelwerk 

Het zal langzamerhand duidelijk zijn, dat Zoet weliswaar over een groot netwerk
beschikte, maar dat de diverse relaties in latere tijden slechts weinig diepe sporen
hebben nagelaten. Wat meer zicht op bepaalde contacten wordt ons, zoals eerder
reeds gebleken was, gegund uit sommige gelegenheidsgedichten van Zoet.

9.16.1 Broershert van A.B. de Leeuw

Uit twee lofzangen blijkt dat een voor ons niet geheel onbekende deelnemer aan
zijn ‘Konstschoole ter deugd’ voor Zoet meer geweest is dan slechts een godsdien-
stig literaire figurant. Geruime tijd moet deze persoon in kwestie, de toneelspeler
en -schrijver en dichter Adriaan Bastiaansz de Leeuw, tot Zoets kennissen- c.q.
vriendenkring hebben behoord. Al van 1647 af was De Leeuw als toneelspeler ac-
tief.154 Op een wat nauwere relatie kan diens sympathieke epitaaf op Zoets overlij-
den wijzen: 

Staa stil, hier rust Jan Zoet, die geestige Amsterdammer.
Hy voerde een Zinnespreuk: Niet zoeter dan de Rust
Zijn rustelooze Pen, brogt hem veel smaad, en jammer.

9.16 Mengelwerk

152 DW, p. 150.
153 Details werden pas in Mercurius 1670 gepubliceerd, p. 131 en 154-155.
154 Zie over hem NNBW 5, 312-313, en Meeuwesse 1952, p. 307.
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Het loon der wereld, was hem wonder wel bewust.
Nu is hy buiten ’t perk van deeze onrustige uuren,
Ik wensch dat zijne rust in eeuwighaid mag duuren.155

Over contacten tussen beiden is verder niets bekend, dan alleen De Leeuws deelna-
me aan de eerste periode van de Parnassus aan ’t Y, waar hij zelfs een eerste prijs
heeft weten te veroveren met zijn antwoord op Zoets vraag, wat het allerbest en on-
telbaarst op aarde was, wat door de mens evenwel het minst werd gewaardeerd.156

Dat Zoet De Leeuws toneelstukken is blijven volgen en kennelijk ook heeft ge-
waardeerd, blijkt uit twee gedichtjes. Zijn oordeel over vroeger dramatisch werk
van De Leeuw is niet bekend, maar diens populaire klucht Broershert voor het eerst
verschenen in april 1668, heeft Zoet beoordeeld met de volgende woorden, die ove-
rigens niet in de DW zijn opgenomen.157

Leeuw, afgeregt op Klugttooneelspeldigten,
Heeft meêr dan eens Lief-hebberen verheugt
Door boertig Spel, niet strijdig met de deugcht
Nocht eenige der zedelikke plichten.
Zijn Klugten doen verheugen, niet ontstichten;
Dies zijnze vry gelaten aan de jeucht,
Om ledigheyt te wislen voor geneucht,
Daar andren, hier meê strydig, moeten zwichten.
Gy dan, ô LEEUW, die somtydts tijd verslijt
In ’t dichten, maakt uw tyd niet nutloos kwijt,
Terwijlge dus ’t Tooneel stoffeert met Kluchten,
Vaar voort, vernoeg ’t nieuwsgierig oog en oor.
’t Een’ graâg tot zien, het andre tot gehoor.
De geest wil zich by wijlen wat verluchten.158

Intrigerend is vooral Zoets visie op dit kluchtspel159 en misschien wel op de klucht
in het algemeen. Met dit oordeel over de morele aard van een dergelijk toneelstuk
blijkt hij impliciet behoorlijk afstand genomen te hebben van zijn eigen ‘jeugdwerk’,
het Tweede Deel van Drooge Goosen en Jochem-Jool.160 Dat godsdienstige opvat-
tingen en daarin in het bijzonder zijn streven naar een deugdzaam leven aan deze om-
mekeer debet zijn, lijdt geen twijfel. Met deze hier genoemde opvattingen lijkt Zoet
ook te preluderen op uitspraken van Pels in diens in 1681 te verschijnen Gebruik én
Misbruik des Tooneels.161 Pels verwerpt in zijn verdediging van het toneel de klucht
als genre niet, maar keert zich wel tegen de vele kluchten, ‘die door geen and’re drift,
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155 DW, p. 385.
156 Hij meende dat dat Gods zegeningen waren. 
157 Zie Bijlage 1C, nr. 22.
158 Te vinden achter de opdracht aan Y.V. (Ysbrant Vincent?) in De Leeuw 1668,p. A3vo. Zie Bijlage 1C, nr. 22.
159 Kort besproken en voor een deel geciteerd bij Ornée 1985, p. 129-133.
160 Zie over deze kluchten hoofdstuk 2, p. 36-41 en 62-72.
161 Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Schenkeveld-van der Dussen: Pels
1978. 
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als geilheid, zyn beschreeven’.162 In Zoets optiek dient de jeugd gepast vermaak te
vinden in de klucht. Zo besteden de jongeren op zinvolle manier hun vrije tijd. 

Met zijn verwijzing naar het gebruik van respectievelijk oog en oor sloot hij on-
getwijfeld aan op het toenmalige discours over de functies van het toneel: gaat het
om het spektakel (voor de ogen) of om de tekst (voor de oren). Dient het toneel de
ogen, dan vraagt men het gewone volk de Schouwburg te bevolken, maar worden
de oren bediend, dan is het toneel er voor de kenners, ‘de voornaamste, de geleerd-
ste, én de verstandigste der Burgers’.163 Door beiden te noemen, heeft Zoet blijk-
baar voor toeschouwers van alle standen gekozen. 

Zoet moet in zijn voorkeur voor in moreel opzicht aanvaardbare kluchten niet
gezien worden als een aanhanger van ‘Nil Volentibus Arduum’. Weliswaar verto-
nen ook zijn eerder besproken theorieën over de mise-en-scène raakpunten met de
opvattingen van Nil,164 maar zijn voorkeur voor een deugdzaam toneel lijkt toch
vooral in het verlengde te liggen van zijn gewijzigde godsdienstige opvattingen. 

Vermelding verdient nog dat in deze klucht Broershert, die overigens aan Y.V. is
opgedragen, waar mogelijk de geruchtmakende Ysbrand Vincent in te lezen is,165

Zoets naam voorkomt. Klara is bedrogen door haar vrijer Reinier. De knecht van
haar vader schept over haar op tegen deze laaghartige persoon en geeft daarbij een
opsomming van de schrijvers die Klara gelezen heeft. Onder deze grootheden
wordt ook Jan Zoet genoemd.166 Hoewel deze reeks slechts gefungeerd moet heb-
ben om het intellectuele gehalte van het meisje te markeren, wijst Zoets aanwezig-
heid daarin in ieder geval op zijn naamsbekendheid onder het Schouwburgpubliek.

9.16.2 De toveres Circe van A.B. de Leeuw

Het andere lofdicht dat evenmin een plaats in de DW kon verwerven, is in april
1670 voor het treurspel De toveres Circe van dezelfde A.B. de Leeuw vervaar-
digd.167 Deze heeft zijn moeizame weg naar de voltooiing van dit stuk in zijn op-
dracht aan de regenten van de Schouwburg uiteengezet. Dit treurspel, oorspronke-
lijk geschreven door Calderon en vertaald door de Portugese Jood I. Barokes,168

heeft hij naar zijn zeggen vooral door stimulansen van Schouwburgregenten weten
te voltooien. Verschillende malen heeft hij, naar zijn zeggen, en zonder deze te spe-
cificeren, naar Nederlandse gewoonte, een bijzondere trant van verzen gebruikt.

9.16 Mengelwerk

162 Pels 1978, p. 63.
163 Pels 1978, p. 20. 
164 Zoals die door hem geformuleerd zijn in de voorwoorden van Clorinde en Dambise en Kornelia Bentivogli.
Zie resp. hoofdstuk 2 en 5, p. 74 en 250.
165 NNBW 10, 1106-1110.
166 De hele lijst in De Leeuw 1668, p. B1ro, geeft de volgende namen: Huygens, Hooft, Cats, Krul, Bruin,
Brandt, Van der Veen, Nieuwelandt, Velde, Vondel, Vos, Van Mander, Swol, Tengnagel, Starter, Coster, Wester-
baen, Bara, Jan Zoet, Oudaan, Bredero en Rodenburgh.
167 Zie Bijlage 1C, nr. 24. Het voorwoord voor de eerste druk dateert van 8 april 1670. 
168 NNBW 1, 238.
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Daarmee volgt hij dan de voetstappen van inheemse dichters die zich eveneens met
Spaanse auteurs hebben beziggehouden.169 Impliciet kan hij naar Zoet hebben ver-
wezen, want deze had indertijd het naar Spaans voorbeeld bewerkte Zabynaja op
het toneel gebracht.170 Zoet was echter maar één van de vele bewerkers van Spaanse
stukken. De Leeuws Toveres van Circe, waarin kunst- en vliegwerk een belangrijke
rol spelen, heeft Zoet de volgende poëtische interpretatie ontlokt.

De Aaloutheid der Egiptenaren
En Grieken, schrander en ervaren,
Bedekte dikwils ’t nutte zaad
Van diepe wysheid, met çieraad
Van bloemen, om hier door de zinnen
Des Volks te neigen en te winnen,
Al wie leergierig onderzocht,
Wat in die schaduw schuilen mocht,
Kon door de schors der fabel dringen 
Tot kennisse van groter dingen.
Op deze wyz’ volgt LEEUW, den voet
Der Ouden, nu hy Circe doet
Ter Schouwburg daveren en donderen,
Dat zich een yder moet verwonderen:
Want d’aarde siddert op haar wenk:
Wat wezen heeft, word met een’ zwenk
Herschapen, door haar toverkrachten:
De dieren wislen van geslachten.
Maar dit ’s de schorss, men merk den zin:
GEEN GROOTER TOVERY ALS MIN171

Net zoals uit een fabel verborgen wijsheid opgediept kon worden, moet in het
treurspel, De toveres Circe, de diepere zin gevonden worden, die volgens Zoet uit-
eindelijk bestaat in de wonderbaarlijke uitwerking van de liefde. Met die constate-
ring en vermelding van de uitwerkingen van het kunst- en vliegwerk beëindigt Zoet
zijn verder niet erg diepgravende waardering.

9.16.3 Het Voorhof der Zielen van Frans van Hoogstraten

Een ander lofdicht heeft Zoet geschreven voor de fraaie embleembundel van de
Rotterdamse uitgever Frans van Hoogstraten, Het Voorhof der Zielen (1668).172 In
de uit begin september stammende opdracht aan de Rotterdamse burgemeester Jo-
han de Vries verklaarde Van Hoogstraten de opzet ervan. Uit deze opdracht kan al
worden afgeleid dat een dergelijk werk Zoet erg aangesproken moet hebben. In een
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169 Het is onduidelijk naar welke ‘bijzondere trant’ hij verwijst, evenmin wie De Leeuw als zijn voorgangers
beschouwt.
170 Zie hoofdstuk 4, p. 204.
171 De Leeuw 1670, opgenomen achter de opdracht aan de Schouwburgregenten.
172 Van Hoogstraten 1668. Zie Bijlage 1C, nr. 23.
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beknopt overzicht wordt verteld over de wijze waarop men door woord en beeld
gesticht kan worden. Niet alleen verwijst Van Hoogstraten naar contemporaine
auteurs als Heinsius en Cats, maar ook worden de Egyptenaren, Esopus met zijn
fabelen, en vooral het befaamde tafereel van Cebes als voorbeelden uit de Oudheid
aangehaald. Vooral het laatste noemt hij door de veelheid van fraaie zinnebeelden
‘eene waerachtige Leermeestresse der wijsheid’. Doch ook in de bijbel is een keur
aan zinnebeelden te vinden en zelfs onze zaligmaker wees zijn discipelen in de
evangeliën met ‘Beelden en Gelijkenissen’ de weg naar de hemel. Deze sterk op de
bijbel geënte en van veel bijbelcitaten voorziene embleembundel, die Romeyn de
Hooghe naar Van Hoogstratens opzet met 60 gravures verluchtte, is vooral gericht
op het ‘versmaden van ’s werelds ijdelheden’. 

Over contacten tussen Zoet en de aanvankelijk doopsgezinde Van Hoogstraten
die dit werk schreef en blijkbaar in eigen beheer uitgaf, is niets bekend, maar achter
de opdracht temidden van andere gedichten bevindt zich een blijk van Zoets grote
waardering voor dit werk. Deze lofzang bevindt zich echter niet in de DW.

Al dat de Zielen nut, en vreugde toe kan voegen,
Den reukeloozen mensch kan leiden tot de deugd:
En waare Wijsheid leert, met zonderling genoegen,
De Staat, en Geltzucht, en verdoemelike vreugd
Des weerelts, als de Pest, leert haten en God vreezen
Met een verslagen harte, en met een rein gemoedt,
Dat word ons, door de Konst, hier zinrijk aengewezen,
Zo haast de leerzucht maar dit Voorhof open doet,
Daar in Hoogstraeten zich, op zulke hooge toonen,
Laat hooren, in ’t gewoel van stinckende ydelheid,
Dat ieder word verplicht om ’t breinrijk hooft te kroonen,
Dat niet dan Hemelspijs hier, voor ons, heeft bereid,
Terwijl de Teekenkonst van een’ Romein de wanden
Des Voorhofs heeft voorzien met Prenten, schoon aan ’t oog,
En Leer, en Zinrijk, aan doorluchtige verstanden;
Des ik dit dierbaar Boek, zoo haast als ik het woog
In mijne Redenschaal, veel waarder moest waardeeren
Dan ’t alderfijnste Goud, en ’t edelste Gesteent.
Men mag de Zedepen van eenigh Heyden eeren,
Maar tienmaal meerder nut Hoogstraeten ons verleent.

Dit boek waar vooral de invloed van Jacob Cats in tekst en prent merkbaar is, lijkt
Zoet voor de ‘reukelooze’, de lichtzinnige mens een waardevolle gids op het pad
der deugd. De wereldse ijdelheden moet men leren haten en daarentegen als een
deemoedig en innerlijk reine mens God vrezen. Dat de bundel Zoet veel religieuze
overwegingen en standpunten bood waarin hij zich heeft kunnen vinden, moge
blijken uit het volgende voorbeeld.

Het zevende embleem gaat over een schilder die trots over zijn prestaties het oor-
deel van een boer aanhoorde. Die vond dat het niet overeenkwam met het leven en
strijdig was met de natuur. De schilder dacht evenwel zich aan alle regels goed ge-
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houden te hebben. Van Hoogstraten leert daaruit dat de mens zijn eigen weg moet
volgen, net zoals Christus, die gelasterd en uitgescholden werd door de Joden. Zo
ook de blinde die de Heiland bij Jericho wist te vinden, hoezeer hij ook versmaad
werd door het volk. De slotregels onder de gravure konden zeker op Zoets instem-
ming rekenen:

Ga heene, volgh dan met dien blinden uwen Godt,
Roep hem volherdigh na, en schoon men u bespot
En toegraeut, wilt voor smaet niet sidderen noch beven;
Hem gold het zijn gezicht, maer u het eeuwigh leven.173

9.17 Zoet en de Italiaan Francisco Borri

Zoets productiviteit was in deze jaren relatief gering. Er waren kennelijk weinig ge-
beurtenissen waarvoor hij als gelegenheidsdichter werd gevraagd of die hem zelf kon-
den inspireren. Het volgende gedicht kan hierop, vooral door de voorgeschiedenis
van de bezongene, als uitzondering worden gezien. Dit niet in de DW opgenomen
hekeldicht is slechts bekend van een uiterst zeldzame rijmprent,174 die ongedateerd
werd gepubliceerd door de kunstverkoper Seger Tielemans.175 De in het oog sprin-
gende titel boven de prent luidt: ’t Leeve, en bedrijf van den Hooftketter, en bedrie-
ger Francisco Joseph Borri’. Geflankeerd door twee stukken proza is in het midden
een gravure afgedrukt. Even boven het midden daarvan heeft de anonieme graveur
een portret van Borri geplaatst, ‘bleeck van Tronie, doncker van gesicht, swart hair
kort van krul’, en het omgeven met esoterische symbolen. Uit een halve aardbol on-
deraan rijzen aan weerzijden van een zuil twee struiken, een bloeiende en een dorre,
waarboven links de zon en rechts de maan. Bovenaan de zuil is een schild bevestigd
met de afbeelding van een schip. Beneden, schuin rechts van de aardbol, staan half in
het water een naakte man en vrouw en die kijken enigszins angstig omhoog naar Borri’s
portret. Op enkele banderollen zijn Latijnse spreuken te lezen. Onder deze gravure
bevindt zich een in twee kolommen gedrukt gedicht van Jan Zoet.

9.17.1 Francisco Borri

Deze Francisco Borri had, voordat hij zich met veel vertoon in Amsterdam vestig-
de, een opwindend leven achter de rug.176 In Milaan geboren en in Rome opgevoed
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173 Van Hoogstraten 1668, p. 17.
174 Deze prent bevindt zich niet in de collectie van de Atlas Van Stolk. en wordt evenmin vermeld door Muller.
Meinsma 1896 noemt een exemplaar in het Gemeente-Archief in Amsterdam. Ik werk naar mijn eigen exemplaar.
Zie Bijlage 1B, nr. 76.
175 Slechts genoemd door Waller 1974, p. 486. Deze kunstverkoper was werkzaam van 1663-1671 in de ‘3 Roo-
se Hoeyen’ op de hoek van de St. Luciënsteeg, zoals ook op de prent vermeld is. 
176 Over hem Meinsma 1896, p. 199-202; Evenhuis 1971, p. 197-198.
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door de jezuïeten werd hij na een losbandig leven bekeerd. Hij deed toen zijn om-
geving weten dat zijn leven en denkbeelden voortaan geleid zouden worden door
goddelijke profetieën. In een nacht was hem namelijk door God een palmtak met
vurige stralen vertoond als kenteken dat hij voorspellende gaven had. Mogelijk ver-
wijzen de takken op de prent en de daarboven brandende zon naar deze medede-
ling. Met dat beeld liet hij de mensen weten dat God hem had uitverkoren als de
nieuwe profeet die allerlei hervormingen moest bewerkstelligen. De aartsengel Mi-
chaël was daarbij zijn grote toeverlaat. Borri kwam echter in botsing met de inqui-
sitie en moest vluchten. In Milaan stichtte hij een sekte. De broeders hiervan moes-
ten zich voorbereiden op het naderende einde en daartoe was er op aarde een
nieuwe orde nodig. De paus zou aan het hoofd van deze kudde staan en met dit le-
ger, door Borri zelf aangevoerd, zouden alle wederspannigen worden uitgeroeid.
Zijn aanhangers waren tot grote zaken geroepen, maar hij vroeg daarbij om een
zeer strikte volgzaamheid. De kennis van God die Borri uit zijn visioenen ontving,
zoals hij zijn volgelingen wijs maakte, moest geheim blijven. Hun aardse bezittin-
gen, vooral het geld, moesten aan de grote schatbewaarder, Borri zelf, in bewaring
worden gegeven. De broeders dienden een grote ijver te betonen in de bescherming
van Gods Rijk en er zelfs hun leven voor veil hebben! Borri’s theologie, waaraan
het grootste deel van het proza op de prent gewijd is, bleek velen in die tijd in Mi-
laan in de ban te hebben gekregen. Zijn theorieën bleken echter niet meer dan een
merkwaardig samenraapsel van wat hij allemaal uit visioenen opgemaakt zou heb-
ben. Hij voerde onder meer aan dat de eucharistie niet slechts het lichaam van
Christus behelsde, maar tevens dat van Maria. Het breken van een stukje brood in
de miskelk gaf de vereniging aan in dierbaar bloed van Christus met zijn moeder.177

Toen hij in Milaan een oproer scheen te willen ontketenen, gevolgd door een
aanslag op de aartsbisschop, was de maat vol. De inquisitie confisqueerde zijn goe-
deren en veroordeelde hem tot de brandstapel, maar Borri bleek verdwenen. Via
Straatsburg bereikte hij Amsterdam, waar men hem al had kunnen kennen, want in
1662 was er in ’s-Gravenhage bij Hendrick de Swaef een uit het Italiaans vertaald
pamflet over zijn levensloop en veroordeling verschenen, Sententie en Executie, ge-
wezen en gedaen over sijne excellentie Francisco Borri.178

Ondanks deze bekendheid als veroordeelde heeft Borri van 1662 tot 1665 in Am-
sterdam als een vorst kunnen leven. Hij scheen enige faam genoten te hebben als
oogarts. Waar men hem nodig had verscheen de ‘Excellentie’, zoals hij zich kenne-
lijk liet noemen, in een fraaie equipage. Vooral zijn barokke levenswijze moet ver-
maard geweest zijn: Antonides van der Goes schreef zelfs een gedicht op de tijger
die hij als huisdier bezat.179 Maar zijn reputatie als wonderdokter en alchemist taan-
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177 Zoals op de rijmprent te lezen is. 
178 Knuttel 8687.
179 Antonides van der Goes 1714, p. 284. De schrijver bleek onder de indruk van het dier dat met ‘doggeninge-
wanden’ gevoederd werd. 
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de en de veroordeling in 1665 wegens het oplichten van een der directeuren van de
VOC zorgde ervoor dat hij, weliswaar beladen met geld en diamanten, opnieuw
moest vluchten.180 Na enkele jaren de Deense koning Frederik III geld afgetroggeld
te hebben, vluchtte hij naar Wenen. Daar werd hij herkend en overgeleverd aan de
Paus. Een levenslange celstraf in de Engelenburcht werd zijn deel. 

9.17.2 Zoets reactie

Het prozaverhaal op de rijmprent bevat grotendeels een onsamenhangend geheel
van fragmenten uit het genoemde pamflet. Niemand heeft zich blijkbaar geroepen
gevoeld deze theologische spinsels te ontwarren. Zoet noemt hoogte- en diepte-
punten uit Borri’s curriculum vitae en legt de vinger op de zere wonde.

Hier heeft de Konst heur kracht aan Borrijs Beeld getoont,
Die, door Inbeelding, zich, tot Kooning, had gekroont
In Kristy rijck op aarde; als eertijdts, Jan van Leiden,
Tot Munster, heeft gedaan, om ’t volck, uit dorre weiden,
In ’t Heilrijck klaaver veld, met zijne harders staf,
Te dryven naar Godts wil; Maar zijn verwaantheid gaf

Hem duizend rampen; des hy, uit het roemrijck Roomen,
Aan d’Amstel, vluchten moest; daar hy de rol volkoomen
Van een Bedrieger, in zijn grootsheid, heeft gespeelt;
Doch, binnen Weenen, hy nu ’t jammerliedtje kweelt;
Wijl elck zijn loosheid daar, met laster, koomt vereeren.
Hoe ’t voort, met hem, zal gaan dat moet de tijd ons leeren.

Duidelijk keurt Zoet Borri’s handelen af. De mislukking van diens op zichzelf lof-
waardig streven de mensen naar Gods Rijk te leiden lag in het karakter van de leider
zelf. Deze had, om met Zoets woorden te spreken, niet eerst ‘de oude Adam ge-
dood’, maar zichzelf tot koning gekroond. Door aan hoogmoed toe te geven ver-
viel hij in dezelfde fout als de wederdopers anderhalve eeuw eerder in Munster.
Zoet zal hem zonder twijfel gekend hebben en tevreden geweest zijn met diens
overhaaste vlucht, hoewel hij alleen op het gebied van het chiliasme enige concur-
rentie van hem te duchten kan hebben gehad. Leedvermaak schuilt er zeker in de
korte beschrijving van Borri’s gevangenschap in Wenen. Ook Zoet weet niet hoe

9.17 Zoet en de Italiaan Francisco Borri

180 Zie een brief over deze affaire bij Bontemantel 1897 II, p. 474-475. In de Oprechte Haerlemse Courant van
1666 was het volgende bericht verschenen: ‘Alsoo den Itaeljaen Francisco Iosepho Borri, laetende hem noemen
met de naem van Excellentis, tot Amsterdam een geruyme tijdt ghewoont hebbende, op den 17 December sich
uyt Amsterdam heeft geabsenteerd, seer schandaleus en ter quader trouwen, hebbende veele eerlycke Luyden lis-
telick bedrogen, en veel Iuweelen diefachtig mede genomen, soo werdt een yder versocht, denselven te willen
aenhouden, en te leveren aende Iustitie, sullende die sulcks doet een vereeringe genieten van hondert Ponden Vla-
ems, te halen by de Knecht van ’t Goutsmits-Gilt tot Amsterdam. Den voorn. Borri is langh van Persoon, spich-
tigh, bleeck van Tronie, doncker van gesicht, swart hair kort van krul, fijn of vrouwachtig van stem, spreeckt Ita-
liaens, Latijn, Frans en Krom-duyts: gaet recht op zijn Lyf.’ Overgenomen uit het data-archief van de Oprechte
Haerlemse Courant op internet, d.d. 07-11-2006.
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het Borri zou vergaan en hij besluit zijn enigszins spottende gedicht met een kleine
variant op de laatste regel van de prozatekst op de rijmprent. Het slotgedeelte van
diezelfde tekst laat ons weten dat Borri vanuit Wenen nog brieven aan de Duitse
keizer schreef waarin hij hem om steun bidt. In deze tijd zullen Tielemans en Zoet
de rijmprent hebben vervaardigd. Welke motieven hen echter daarbij geleid heb-
ben, is niet te zeggen, want Borri was toen toch al enige jaren van het Amsterdamse
podium verdwenen. 

9.18 Loterij voor ‘Wester-Schelling’

De uitgever Gerrit van Goedesberg die lange tijd uit beeld is geweest, heeft in 1669
een vroegere anekdotenbundel sterk uitgebreid weer op de markt gebracht. Aan het
slot van deze Nieuwe Vaakverdryver, Of Nederlandze verteller181 bevinden zich
twee gedichten van Zoet die een hartstochtelijk beroep doet op de barmhartigheid,
om de nood van de in 1666 getroffenen op West-Terschelling te helpen lenigen. 

Zijn oproep wees erop dat meer geld beschikbaar moest komen voor de rampen
die de Terschellingers getroffen hadden. De huizen die bij de grote overstroming in
1665 waren verdwenen en zeker de huizen, kerken en vermaningen die door de En-
gelsen in brand waren gestoken moesten weer opgebouwd worden. Ook diende
het fonds tot onderhoud van de weduwen en wezen financieel sterk verruimd te
worden. De initiatieven om collectes te beginnen gingen vooral uit van de doopsge-
zinden, van wie het aantal op Terschelling dat van de gereformeerden niet veel ont-
liep.182 De heerlijkheid Terschelling behoorde bij Holland en de doopsgezinde ge-
meente in Amsterdam werd als een soort beschermvrouw gezien van de gemeente
aldaar.183 Het is daarom begrijpelijk dat er behalve in Harlingen ook hulpacties in
Amsterdam werden georganiseerd.184 In de loop van 1667 kwamen uit diverse do-
perse gemeenten collectegelden binnen, maar omdat meer geld nodig bleek te zijn,
werd een loterij uitgeschreven. Op een aparte wervende gravure kon men de fraaie
prijzen zien,185 zelfs zilveren scheepjes waren er te winnen. Na enige tijd bleek ech-
ter dat de verkoop van de loten niet wilde vlotten en verscheen er in de Oprechte
Haerlemse Courant uit 1669 de volgende advertentie:

De Gecommitteerde van de Lotery, by de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt en
West-Vrieslandt verleent, tot verquickinge en ophelpinge van de soo onnosele, ende om 
’t gemeen verbrande Armen, op ’t West ter Schellingh, doen te weten, dat de laetste tijdt van
in te leggen in de voorsz. Lotery ten uyttersten wordt gestelt tot den 26 Augusti 1669. eerst-
komende; ende dat als dan alle Collecteurs sullen moeten gereet zijn met hare Schriften en
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181 Vaakverdrijver 1669. Zie Bijlage 1C, nr. 25.
182 Zwaal 1986a, p. 161.
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beloofde Penningen, om alles als dan over te geven; ende dat dan voorts daer aen de voor-
sz. Lotery, in ’t aenschouwen van een yder, sal uytgetrocken werden: ende vermits daer
noch weynigh is ingeleght, ende de gestelde Prijsen groot zijn, ende de noot der voorsz. soo
deerlijck verbrande Armen niet kleyn is, soo worden alle Heeren, Vrienden en Broeders,
hooge en lage, soo Collegien als particuliere, seer ootmoedigh en ernstelijck, in Christi Jesu
Naem, versocht en gebeden, datse doch uyt geloove en liefde liberalijck tot de voorsz. Lo-
tery, daer van de Caerten vast alom in Hollandt, Vrieslandt en elders uythangen, soo in ee-
nige Burgers Huysen als voorname Herbergen, gelieven in te leggen, of het haer daer toe te
contribueeren, op dat dat goede en noodige werck, tot troost en onderstant van soo vele
Armen, Leden, Wesen en Weduwen verordineert, niet verhindert, noch hare bloedige Tra-
nen en Suchten tot Godt vermeerdert en worden; maer dat sy meer en meer reden mogen
krijgen, omme Godt over u te Dancken, en te bidden, dat hy de rechte tekens van liefde en
geloove in u bevestige, in met Lijf en Ziele sevenvoudich ter saligheyt vergelden.186

Door de tegenvallende inleg moest daarom een sterk beroep op de christelijke naas-
tenliefde gedaan worden. Als beloning kon men niet alleen een ‘grote Prijs’ winnen,
maar tevens de meerdere genade van God door de innige dankgebeden van de ge-
troffenen.

9.18.1 Zoets oproep

Onder het opschrift ‘Aanraadinge tot Kristelik meedelijden over d’ Armen op het
Wester-Schelling’ heeft Zoet twee elkaar ten dele overlappende gedichten geschre-
ven die alleen in deze Nieuwe Vaakverdryver te vinden zijn. Het eerste lijkt in ze-
ker opzicht aan te sluiten bij de oproep in de geciteerde advertentie. Meer nog dan
de anonieme auteur daarvan probeert hij de christelijke gemoederen te bewegen om
het latent aanwezige ‘Meêlijden tot Hulp en Onderstandt’ te mobiliseren. Voor ge-
boden hulp zal ook in Zoets visie beloning volgen, echter een religieuze, ‘Barmhar-
tigheid verdient hier d’onverwelckbre kroonen’. In het tweede gedicht doet hij
emotioneel een stap terug, want

De Zonden zijn alleen d’oorzaaken van de Plaagen.
Pleegt d’eene Hand misdrijf
Flux lijd het heele lijf:
Een Kind krijgt, om een Woord, somtijts een gat vol slaagen
Het Westerschelling, een van d’allerminste leeden
Des Lichaams van ons Land
Wierd meede, in zulck een stand,
Door Waater, en door Vuur, voor ’t algemeen bestreeden;
Dus heeft d’ Eleende [sic] daar nu d’over hand genoomen;
De Weeze, en Weeduw schreit.
Toon dan Barmhartigheidt,
En wilt dit arme lidt, by tijdts, tot hulpe koomen.
Het hoogste Lot is, door Barmhartigheit, te winnen.187
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186 Overgenomen uit data-archief van de Oprechte Haerlemse Courant op internet, d.d. 12-11-2004.
187 Voetnoot: ‘1669. Wierd aldaar een Loterye gehouden’.
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Tragt dan naar ’t hoogste Lot
Die d’Armen dient, dient Godt.
Die Kristy Leer gelooft, die moet dit werck beginnen. 

Ten tijde van de pestepidemie had Zoet ook de door velen gekoesterde opvatting te
berde gebracht, dat de mens met het begaan van zonden Gods wraak over zich af-
roept.188 Ook hier zijn deze zonden niet gespecificeerd, maar het kleinste vergrijp
kan God al vertoornen! Om de ernst en de reikwijdte van die straf aan te geven,
heeft hij zich hier bediend van een die in de Bijbel is terug te vinden. Zonder twijfel
kende Zoet de volgende zinsnede uit 1 Korintiërs 12: 26, ‘Ende het zy dat een lidt
lijdt, soo lijden alle leden mede’. Deze bekende voorstelling van de eenheid van de
gelovigen sluit op politiek terrein aan bij de publicatie van Baardt, Democratia Cor-
pori Humani: Dat is Leden-stemminghe des Menschelicken Lichaems, Gevoegt op
een Democratike Regieringe sommigher Republijcken (1640).189 Omdat het gehele
lichaam door de zonden van het kleinste lid getroffen is, dient het welvarende, rijke
lid niet alleen gedreven door barmhartigheid maar ook uit zelfbehoud de grote
nood te lenigen.190 De hulp aan behoeftigen biedt naar Zoets visie juist de hoogste
prijs als het werk dat God behaagt. Het is daarbij opvallend dat Zoet de te winnen
prijzen geen woord waardig keurt. De taak van elk rechtgeaard Christen is de
nooddruftige mens bij te staan; een werk dat niet in aardse beloningen hoeft te wor-
den uitbetaald.

Het is niet uit te maken of Zoet deze gedichten in opdracht of uit zijn hart ge-
schreven heeft, misschien vervaardigde hij deze oproep, waarin barmhartigheid
centraal staat, als aanvulling op de advertentie. Met gebruikmaking van gemeen-
plaatsen en bekende metaforen heeft hij in dit geval de christelijke barmhartigheid
bij zijn landgenoten proberen wakkker te schudden, zonder daarbij te refereren aan
hun hebzucht, wat weer een dopers trekje verraadt.

9.18.2 Zoets eigen bijdrage

Een dichterlijke bijdrage van Zoet als deelnemer aan deze loterij is daarentegen wel
in de DW opgenomen.191 Het is een uiterst kort rijmpje, ‘Goedt, doet, Quaadt,
Laat’, dat hij zelfs van een verklaring heeft voorzien. De lezer moet weten dat deze
wijsheid de kern aangeeft van het wetboek als ‘Kristi Leer’ en daarom is volgens
hem in dit korte en zinrijke vers ook de zin van de bijbel vervat. Daaronder staat een
versje dat waarschijnlijk gezien moet worden als Zoets commentaar op een reactie
op zijn rijmpje. Daaronder staat een ander gedichtje dat blijkbaar bestemd was voor
de loterij in Maassluis.192 Hij presenteert deze bijdrage als een reactie op de beslis-
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188 Zie hoofdstuk 8, p. 502.
189 Baardt 1640.
190 Zie hierover Grootes 1999, p. 9-11.
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sing van ‘de Gevolmagtigde van de Lootterye van der Schelling, op ’t inhouden van
de Prijs, op het kortste en zinrijkste Vers’. Het luidt: ‘Wat is ’er op het woord der
Schellingers te bouwen; // Die een gewonnen Prijs trouwloozelijk behouwen?’193

Men heeft blijkbaar Zoet de prijs onthouden die hij met het aangehaalde rijmpje
van vier woorden dacht te hebben gewonnen. Zoets reactie hier is echter wel in te-
genspraak met de teneur van zijn eerder besproken oproep op de onbaatzuchtige
barmhartigheid van de mensen. Dat blijkt ook nog te gelden voor het commentaar
dat tussen de twee andere was ingeklemd en dat misschien eveneens tegen de Schel-
lingers is gericht:

Voor K.D. Boerejongen

Een Boerenjongen kan meê voor een mensch verstrekken,
Is ’t by de Wijzen niet, zoo is het by de Gekken. 

9.19 De doperse coupletten

Al geruime tijd geleden had Zoet blijk gegeven van zijn belangstelling voor de doper-
se wereld, zij het dat indertijd zijn observaties met een spottende glimlach gepaard
gingen. Sindsdien waren met enige regelmaat doopsgezinde opvattingen in zijn ge-
dichten terug te vinden. Kritiek bleef toen achterwege, alleen de Utrechtse twisten in
1661 hadden hem scherp doen uithalen tegen de op scheuring beluste, starre rechter-
vleugel.194 De gebeurtenissen die tegen het einde van 1669 de gemeente in Amsterdam
in opspraak brachten, hebben hem weer tot een scherp spottende reactie aangezet. 

Eerder heb ik al opgemerkt, dat de integraal in de DW afgedrukte tekst van 
’t Groote Visch-net twee coupletten meer bevat dan de oorspronkelijke tekst op de
plano’s.195 Deze toegevoegde coupletten, die geplaatst zijn onder de reeds aanwezi-
ge kritiek op de doperse goegemeente in 1657, hekelen het gekrakeel in 1669. Wie
verantwoordelijk is voor deze invoeging, valt moeilijk uit te maken. Een latere ge-
reviseerde versie van ’t Groote Visch-net is niet bekend, evenmin de verspreiding
van de toegevoegde tekst op een los blaadje. Plausibel lijkt mij de veronderstelling
dat Ten Hoorn Zoets manuscript in handen heeft gekregen en zelf de coupletten op
die plaats heeft ingevoegd. 

De tegenstellingen die later tot grote conflicten onder de doopsgezinden zouden
leiden in de behoudende gemeente van de Zon, werden in 1668 geboren na de ver-
eniging van de Waterlanders en de Vlamingen in ’t Lam.196 De benoeming van twee
nieuwe leraren in de Zon heeft toen sterk verzet opgeroepen van een zekere leraar
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194 Zie hoofdstuk 8, p. 457-460.
195 Zie hoofdstuk 7, p. 391.
196 Meihuizen 1954, p. 113-114.
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Pieter van Eyssen en diens compaan, Isaac van Vreede. Of Zoet dit oplopend kra-
keel van nabij heeft meegemaakt of dat hij allerlei onthullende details heeft gehoord
of gelezen, is niet na te gaan. Hij zal zeker de nauwkeurige maar ook zeer subjectie-
ve beschrijving van laster en beschuldigingen gekend hebben, die tenminste twee-
derde deel beslaat van de Dagh-tekeningh van de Son-Eclips ofte verduysteringh
aen de Son. Gesien tot Amsterdam op de Cingel, in ’t laatst van het Jaar 1669. en in
’t begin van ’t Jaar 1670. door de twee geweldige Planeten, Van Vreede en Eyssen.
Tot droefheyt van alle die onder hun gebooren sijn.197 Op die twisten reageerde Zoet
in de genoemde strofen als volgt

Den Vlaaming, en den Waaterlander,
Nog onlangs kroopen aan elkander,
Als ’t lijf van een gekloofde Slang;
Terwijl de dolle Bidloisten,
Met d’Apostolse heevig twisten:
Ontziende neus, nog bek, nog wang.

De Goude Zon begon te beeven
Om ’t Kerk gebaar, en ’t Godloos leeven,
Daar Rixtel zoo volmaakt van kweeld.
Dat elk ’t gebaar der schurfde Schaapen,
Daar in heel konstig na ziet Apen:
En, aan haar Teer, voor Smeer, uitdeelt.198

De nieuw benoemde leraren bij de behoudende Zonnisten waren Lambertus Bid-
loo en Pieter Apostool. De laatste was ongetwijfeld verwant aan Samuel Apostool,
de bekende tegenstander van Galenus Abrahamsz. Vooral Bidloo lag onder vuur,
want hem werd door Van Eyssen dronkenschap en hoererij verweten. Voor- en te-
genstanders van Lambertus liepen te hoop om deze beschuldiging hetzij te ont-
krachten. hetzij te bevestigen. Een zekere Jan Koerten Marmer bevestigde zelfs in
een attestatie, dat hij 

en zijn vrouw komende van hun tuin buiten de Haarlemmerpoort, Dat men komende van
Haerlem over half-wegen by de Haarlemmer schuyten, soo hebben wy als doen gesien, al-
daar de voornoemde L. Bidloo, sittende op een Kar, met een groote Roemer Wijn in sijn
hand, daar mede hy dartelijk over sijn hooft swaayde.199

Tegenstanders van dit gesuggereerde gedrag hielden de gemeente voor dat een le-
raar zeker van onbesproken levenswandel moest zijn. In maanden durende tumul-
tueuze vergaderingen trachtten sommigen, althans volgens deze Dagh-tekeningh,
de anderen onder meer ervan te overtuigen hoe aan Lambertus’ houding gezien
kon worden of hij alcoholica genuttigd had. Dat men daarbij soms fysiek zijn argu-
menten bekrachtigde, valt zeker uit Zoets gedicht op te maken.
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Door deze woelige bijeenkomsten en door goddeloos gedrag begon volgens Zoet
de zonneschijf die het kerkgebouw kroonde te wankelen.200 In dat rumoer in de
kerk ziet iedereen het gedrag van schurftige schapen weerspiegeld. Omdat schurft
bij schapen werd bestreden met teer, heeft Zoet daar in een middel gezien om de
oproerkraaiers te bekeren. Dat geneesmiddel zou dan de levende leer moeten voor-
stellen. 

Kort daarop, in 1670, zou de gemeente die in de Zon kerkte, inderdaad scheuren
en gedeeltelijk opgaan in de Kleine Zon, een droevige gebeurtenis die Van Vreede
tijdens een van de vele woelige bijeenkomsten op een stoel staande de vergadering
met luide stem al als gevaar had voorgehouden.201 Om het goddeloze leven van een
aantal gemeenteleden zo ‘volmaakt’ mogelijk te kennen, refereerde Zoet aan een
gedicht van de bekende dwarsliggende parnassien Pieter van Rixtel. Het is niet dui-
delijk welk vers Zoet uit Rixtels ruime hoeveelheid kritiek op een ondeugdelijk le-
ven op het oog heeft gehad. Hij laat in ieder geval merken Rixtels werk te hebben
gelezen en geeft aan dat zij met hun kritiek op deze doperse confusie het roerend
met elkaar eens zijn. 

De anonieme auteur van de Dagh-tekeninge had in zijn voorwoord impliciete
propaganda gemaakt voor zijn pamflet, door op te merken dat zijn realistische
weergave van de feiten alleen bestemd was voor mensen die het aangaat, anderen
moeten zoveel mogelijk buiten schot gelaten worden. Men heeft zich namelijk al te
veel schande op de hals gehaald door deze ruzies. Of Jan Zoet zijn coupletten, die
toch als een reactie van een met de Lamisten van Galenus Abrahamsz sympathise-
rende buitenstaander gezien moeten worden, daarom niet wereldkundig heeft wil-
len maken, valt niet te bewijzen.

9.20 Zoets fiscale voorstel

Zoals bekend werd de Vrede van Breda gevolgd door een relatief rustige periode,
maar de redelijke stabiliteit op politiek en economisch gebied bleek in de jaren 1669
en 1670 plaats te maken voor een steeds duidelijker wordende crisissituatie met als
dieptepunt het rampjaar van 1672. De economische voorspoed stokte, waaraan
vooral de mercantilistische maatregelen van Frankrijk tegen Holland in de vorm
van soms extreem hoge tariefsbepalingen debet waren. Zo werd onder meer de be-
langrijke textielnijverheid zwaar getroffen. De agressieve buitenlandse politiek van
zowel Frankrijk als Engeland zorgde voor steeds hoger oplopende interne span-
ningen. De belastingdruk op het volk van de Republiek was zwaar en verlichting
ervan was zeker niet op handen. Door de inval van Frankrijk in Lotharingen kwam
De Witt tot de overtuiging dat versterking van leger en vloot urgent was. Door het
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reeds lang slepende conflict met de Hollandse steden was het hem niet mogelijk de
financiën voor de broodnodige versterking bijeen te brengen. Na moeizame onder-
handelingen kwam men tot een accoord, maar de Prins van Oranje moest nog te
elfder ure het hardnekkige Zeeland over de streep halen. De Witt bereikte toen
overeenstemming over plannen die hij al in 1670 had voorgesteld.202

Tegen het eind van 1670, toen de ruzies nog niet waren bijgelegd, bevond Zoet
zich blijkbaar in Den Haag. Of hij het verjaarsfeest van de overigens afwezige Prins
– deze bevond zich toen in Engeland – opnieuw wilde opluisteren met een gedicht,
is niet bekend. Alleen uit een merkwaardige brief van hem, die 10 december in Den
Haag aan Johan de Witt is verzonden, valt zijn aanwezigheid aldaar op te maken.
Het kleine vierkant gevouwen briefje dat bewaard is gebleven,203 bevat de volgende
tekst.

E.E. Achtbaare wijze, Welgeleerde, en zeer bescheiden Heer
Mijn Heer,

Ik heb, bij mijn zelven zonder verbeelding 
een middel gevonden daar door het
land, jaarelix, zonder gevoelikker
last op de gemeente te leggen
enijge duizenden guldens zoude
kunnen proffiteeren, en dat zonder
moeite, zoude kunnen ingevoert worden
wenschen derhalve, hier over met
Uw E.E. Achtbaarheid, eens naarder
te moogen spreeken, ’t Welcke doende

E.E. Achtbaarh.wijze, Welgeleerde
en zeer Bescheiden Heer,
Ben, en blijf ik
uw E.E. Achtbaarheidts
Allerverplichtste, en onderdaanigste dr

Haga den 10 december 1670 Jan Zoet, Amsterdammer.

Bij een totaal gebrek aan verdere gegevens is het onmogelijk Zoets overwegingen
om De Witt een alternatief voor zijn fiscale problemen voor te leggen, op hun juis-
te waarde te taxeren. Het is daarom ook onbekend of de raadpensionaris zijn on-
derdanigste dienaar Jan Zoet te woord heeft willen staan om diens plannen aan te
horen, die overigens slechts een fractie zouden opleveren van de gelden die De Witt
voor ogen gehad moet hebben. De beweegredenen van de tapper Zoet om een der-
gelijk plan voor te leggen, kunnen van zuiver particuliere aard geweest zijn, zoals
bijvoorbeeld de angst voor een totale boycot op wijn uit Frankrijk. Afgezien van
deze en eventueel andere speculaties is het frappant te zien hoe de overtuigde Oran-
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jeklant Zoet er ogenschijnlijk geen moeite mee had zijn politieke tegenpool De
Witt ongevraagd van advies te dienen. Zij waren gezien een enkel contact uit vroe-
ger dagen in ieder geval geen vreemden voor elkaar. 

9.21 Zoet en de schutterij

Uit 1671 zijn ons maar enkele gedichten van Zoet overgeleverd, een grafdicht voor
een verder onbekende Catharina de Vries204 en een ‘Dank-offer, Opgedraagen aen
den Edelmoedigen Jacobus van Waaijen, Hooftman over een Vaandel Burgers’.205

Volgens de vermelding onder de opdracht van dit gedicht liet deze kapitein op 20
september van dit jaar zijn vaandel door Amsterdam marcheren. Met de belangstel-
ling voor een dergelijk krijgshaftig optreden, liet Zoet zich nu eens van zijn ondo-
perse kant zien. Elke wijk had zijn eigen schutterij, meestal aangevoerd door
iemand uit de regentenkringen. De kapitein werd bijgestaan door een luitenant en
een vaandrig; verder bestond de schare uit schutters en tamboers. Omdat de leden
zelf voor de uitrusting moesten zorgen, waren de meesten afkomstig uit de meer
gegoede burgerij. De minder bedeelden werden alleen in tijden van nood ‘onder de
schutterseed gebracht’, waarna zij hun wapens ontvingen uit de stadsmagazijnen.
In Amsterdam waren de kapiteins tevens wijkmeester.206 De taak van de schutterij-
en bestond vooral uit het optreden als burgerwacht, in rustiger tijden bleef het op-
luisteren van festiviteiten over. In roeriger tijden diende zij vooral de orde te bewa-
ren en daar lag een probleem in dit tijdsgewricht, want veel schutters waren
Oranjegezind, terwijl de meeste leden van de magistraat staatsgezinde gevoelens
koesterden.207 De schutterij kon daarom in haar vrijheid beknot worden door een
verbod van de magistraat op schuttersvergaderingen.208 Het vendel dat Zoet in zijn
gedicht eerde, werd gevormd door burgers uit Wijk 54, waarin onder meer de Teer-
tuinen en de Haarlemmerdijk waren begrepen, zijn buurt.209

In zijn ‘Dank-Offer’ aan Van der Waaijen’ betuigt Zoet zijn innige spijt dat zijn
ganzenveer niet in een arendsveer veranderd kon worden. Hierdoor ontbreekt het
hem aan ‘hooge toonen’ om Jacobus voor zijn gunst te danken. Met enige trots ziet
hij de schare langskomen:

De fiere Waapenpraal der eed’le Schuttery,
Die, onder uw gezag, als Oorlogshelden streeven;
Daar door de Wangunst staat te schudden, en te beeven,
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204 Zie over de gelegenheidsgedichten hoofdstuk 10, p. 614-617.
205 ‘Dank-offer’, ‘Amsteldam, den 20. dag in Hersftmaand, des Jaars 1671’, DW, p. 143-144. 
206 Roorda 1978, p. 74.
207 Uit Zoets gedicht kan opgemaakt worden dat de belangstelling voor de schutterij nog springlevend was en dat
de schutters zelf trots hun taak uitoefenden. Dit is niet geheel overeenkomstig het oordeel van Knevel 1988, p. 192.
208 Roorda 1978, p. 72.
209 Jochems 1888, p. 75.
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En, met een scheel gezigt, staag u bedrijf beschouwt:
Maar ’t onvermoogen my geduurig onderhouwt;
Des ik gedwongen ben om ’t werk te laaten steekken.
’t Zal, aan mijn goede wil, geloof dat, noit gebreekken:
Uw heusheid neem’er aan voor een volkoomen daadt.210

De kapitein voert niet slechts een dappere schare schutters aan, ook hun presentatie
en uitrusting is indrukwekkend. Met een jaloerse blik volgt Zoet de parade die ken-
nelijk met veel lawaai langs komt. Hij had er waarschijnlijk graag deel van uitge-
maakt, maar ‘’t onvermoogen’ maakte dat onmogelijk. Desondanks weet hij er een
levendig tafereel van te maken:

De Pieken drillen, en de Donderbussen kraaken,
Het Vaandel zwierd, en gierd, wanneer, naar uw bevel,
De stokken danssen op het daav’rend Kallifsvel.
De Veederbossen, die de Feenix Pluimen hoonen,
De Storremhoeden staag met zoo veel gloorykroonen,
Dat ieder mensch, daar door verwonderd, stil blijft staan.211

De vaandrigs Kromhout en Zwaanenburg hebben geen moeite de discipline in de
groep te handhaven, daar ieder zich goed van zijn plicht blijkt te kwijten.212 Zoet
zal de daden van de schutters zolang zijn ‘Zangster’ leeft, blijven bezingen, maar
hoopt nu

Heer Hooftman, gun ai! gun, aan my, voort aan uw gunst:
Zoo my deeze eer geschied, ik zal vrymoedig schrijven,
Al borst de Nijd door spijd, dat ik staag tragt te blijven,

Heer Hooftman, Uwe E.E.Agtbaarhaids alderverpligtsten Dienaar.213

Door een kleurige beschrijving van de schuttersoptocht te geven, waarin ook nog
discipline heerst, heeft Zoet Van der Waaijen willen prijzen om hem een gunst af te
smeken. Hij weet zijn rol als buitenstaander aan ‘’t onvermoogen’, waardoor vol-
gens hem overigens niet nader gespecificeerd werk gestaakt moest worden. Mis-
schien doelde Zoet op een lichamelijk ongemak, dat hem belette aan de parade deel
te nemen, maar ook geldgebrek kan een reden zijn geweest. Het is evenwel niet dui-
delijk om welke gunst hij Van der Waaijen verzocht had, misschien ging om boete-
vrije ontheffing van schuttersdienst. Het belang van dit gedicht ligt dan ook vooral
in het genoemde kleurige tafereeltje. Het laat onder enig voorbehoud ook zien dat
de gezondheid van de 62-jarige herbergier en dichter achteruit ging, hetgeen eerder
door hemzelf te berde werd gebracht in het slot van zijn ‘Jaar-Feest’ voor de acht-
tienjarige Prins Willem. 
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9.22 Het rampjaar

In 1672 werden de kleurige schuttersoptochten verdrongen door het geweld van de
oorlog. Het rampjaar was begonnen. In april hadden Frankrijk, Engeland, Munster
en Keulen de Republiek de oorlog verkaard en in mei trokken de goedgetrainde le-
gers van Lodewijk XIV op naar Maastricht en verspreidden zich daarna als een
olievlek over de zuidelijke en oostelijke Nederlanden. Diverse steden gaven zich
zonder verzet over, want van het Staatse leger was, zoals bekend, weinig te ver-
wachten. Alleen Johan Maurits kon met zijn troepen nog tegenstand van betekenis
bieden. Daarentegen wisten De Ruyter en de in ere herstelde Cornelis Tromp met
een weliswaar niet zeer grote, maar wel goed geoutilleerde vloot de Nederlandse
kusten te vrijwaren van invasies. Door het tijdig inschakelen van de ook in matige
conditie verkerende Hollandse waterlinie kon, met behulp van Johan Maurits’ le-
gertje dat te elfder ure te hulp geroepen was, voorkomen worden dat de Franse le-
gers Amsterdam konden binnenvallen. In deze tijden vol paniek was de rol die het
volk zou gaan spelen, doorslaggevend.214 Door de druk van veel Orangistische
groeperingen, veelal in hun agitaties gesteund door schutterijen, kon het Eeuwig
Edict ongedaan worden gemaakt, de Prins tot stadhouder verheven en de magi-
straat in verschillende steden gezuiverd van ‘Loevesteinse’ elementen. In Amster-
dam heerste een gespannen sfeer, waarin de orangisten zorgden voor in opstootjes
en plunderingen.215

9.22.1 Zoets ‘Zeegenwenschen’

Eventuele reacties van Jan Zoet op zulke gebeurtenissen zijn niet overgeleverd, hij
kan zich natuurlijk op de vlakte gehouden hebben. Alleen het korte bezoek van de
nieuwe stadhouder heeft hij bezongen in uit drie delen bestaande.216

ZEEGENWENSCHEN,

Op de blijde inkoomst, gezondhaids dronk, en ’t vertrek
van zijne Doorlugtigste Hooghaid, den Heere

PRINCE van ORANJE, enz.
Stadhouder, Kappetain Generael, en Admiraal, over Holland,

Zeeland, en West-Vriesland, geschied den 13, en 15 dag
in Oestmaand des Jaars 1672.217

Zoet zal iedereen op het hart hebben willen drukken waar en onder welke titel de
nieuwe stadhouder zijn gezag kon laten gelden. Overigens moest Zoet wel, gezien
zijn affectie voor de Prins, diens ‘dienstbezoek’ aan dit staatse bolwerk met een lof-
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214 Israel 1997 II, p. 908 e.v.
215 Wagenaar 1760 I, p. 625 e.v.
216 DW, p. 127-128.
217 DW, p. 127.
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zang begroeten. In het eerste couplet wordt diens machtsovername bejubeld en
worden de nieuwe functies opgesomd waarmee hij op de bres kan staan voor de
Hollandse vrijheid. Het tweede couplet was oorspronkelijk een op zich zelf staand
gedicht dat Zoet misschien al geruime tijd geleden had vervaardigd.218

Het bleek in ieder geval voor deze gelegenheid zeer geschikt:

GEZONDHAIDS DRONK

Lang leeve Oranje, d’eer, en kroon van ’t Vaaderland,
Daar nydige Eigenbaat nu schaamrood moet voor buigen.
Godt zeegen hem met Deugd, en Vorstelik verstand,
Dat hy zijn Heldenaart, door daaden, mag betuigen. 
Die dit, van harten, wenscht aan deez doorlugtste spruit,
Die drink daarop, met my, dien Prinssen roemer uit.219

Na deze met clichés gevulde toast begint Zoet het afscheid van de Prins met op te
merken dat God Willem ‘zijn starkke handen’ van zijn wieg af buiten de klauwen
van ‘’t grimmende Ongediert’ heeft weten te houden, opdat 

gy moogt een Jozuä verstrekken
Voor ’t oude Burgerregt, en ’t lieve Vaaderland,
Om ’t Onkruid in den Tuin, voorzigtig, uit te trekken,
Op dat hier d’Eendragt weêr de Gouwde Vryhaid plant.
Zie Amstels Burgery, om goed, en bloed te waagen,
Ten dienst van ’t algemeen, al vaardig en beraid,
Om ’t leste broodgeld, aan Uw Hooghaid, op te draagen,
Eer dat gy uit de Stad, en van heur poorten schaid.
Dat dit de waarhaid is, zal elk, met my, bekennen.
Zie hoe uw fier gezigt ontelb’re harten trekt,
Om willig, in uw spoor, door alle ramp te rennen,
Door eedelmoedighaid, en reeden opgewekt.
Gebie dan, zoo ’t u lust, gy zult terstond bevinden,
Dat wy ons goed, en bloed tot uwen dienst verbinden.220

Afgezien van de wat galmende toon en de overdrijving in de eerste coupletten blijkt
hier de realiteit iets meer op de voorgrond te staan. De stadhouder kwam voor het
eerst in zijn nieuwe functie naar Amsterdam nadat de burgemeesters hem daartoe
verschillende malen schriftelijk hadden verzocht. Bij zijn verschijnen toonde het
volk uiteraard grote belangstelling, zeker toen de Prins zich voor de vensters van
het stadhuis vertoonde. De ontvangst door de burgemeesters was echter zeer gere-
serveerd. Voor de stadhouder waren controle van de vestingwerken en het verkrij-
gen van bijdragen in de oorlogskosten het eigenlijke doel van zijn bezoek. Hij ont-
ving wel geld, maar minder dan verwacht en het geldelijk geschenk viel ook al
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218 Zie hiervoor hoofdstuk 9, p. 530. Dit couplet is het eerste versje van dat handschrift. Zie Bijlage 1A, nr. 6. Het
gedichtje heeft daar de titel ‘Oranjens gesontheijt’, maar is op spellingvarianten na gelijk aan de gedrukte versie.
219 DW, p. 127-128.
220 DW, p. 128.
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tegen.221 In zijn clichématig enthousiasme sprak Zoet de hoop uit dat er een altera-
tie zou komen, het uittrekken van het onkruid. Dat bleek echter niet het geval en
evenmin bleek het volk bereid Willem enthousiast te volgen louter bij het zien van
zijn gezicht. Van beide kanten bleek geen behoefte aan nader contact.222 Het is dui-
delijk dat Zoet temidden van deze enigszins ontnuchterende werkelijkheid zich een
beeld schiep van een volmaakte stadhouder die met behulp van een enthousiast en
volgzaam volk zich inzet voor een vrij Nederland. Het zou echter wel de laatste
keer zijn dat Zoet Oranje bejubelde.

9.23 De moord op de De Witten

Een kleine week na het bezoek van Oranje aan Amsterdam vond op 20 augustus
1672 in Den Haag de gruwelijke moord op Johan en Cornelis de Witt plaats. Over
deze afslachting is reeds veel gepubliceerd, maar door gebruik te maken van tot nu
toe onbekende getuigenissen wist Prud’homme er in zijn biografie over vader en
zoon Tromp nieuw licht op te laten schijnen.223 Daarmee heeft hij de rol van enkele
prominenten zoals Cornelis Tromp en op grotere afstand die van Willem III, bij de
slachtpartij kunnen onthullen. Ook is duidelijker naar voren gekomen op welke
wijze agitatoren uit het Oranjekamp de afkeer van De Witts regime hebben kunnen
omzetten in pure haat. Een tactiek was het rondstrooien van diverse praatjes over
de gebroeders. Dat die vaak voor waarheid zijn aangenomen kan opgemaakt wor-
den uit de rijmprent met het laatste grote gedicht van Jan Zoet, d’Ydele vlugt ver-
toont in de schielikke Dood van Kornelis en Jan de Wit, afgedrukt onder een gravu-
re met het onderschrift ’t is vergeefs gevlucht’.224

Cornelis de Witt was gevangen gezet, omdat hij verdacht werd van deelname aan
een complot om de prins te doden. Hoewel uitgebreide folteringen hem geen be-
kentenis konden afdwingen, continueerde men zijn hechtenis in de Gevangen-
poort.225 Toen het gerucht verspreid werd dat hij had geprobeerd te vluchten, werd
er een burgerwacht geposteerd. Later ging Johan de Witt zogenaamd op verzoek
van zijn broer hem een bezoek brengen. Beide broers zaten toen als ratten in de val
en nadat het ‘verniel al’ de deur geforceerd had, begon de slachtpartij. Van een te-
vergeefse vlucht, zoals Zoets gedicht suggereert, was derhalve in werkelijkheid
geen sprake. 
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9.23.1 De verkofte Hollander

Uit een klein spotdicht in de DW is duidelijk op te maken hoe goed het voor het va-
derland is als Johan de Witt zou komen te sterven.226 De volledige titel is op een
kleine plano te lezen, waarvan de tekst met ‘Waermont’ ondertekend is.227 Of deze
uit Zoets koker komt, is niet geheel zeker, maar ligt vooral, gezien een mededeling
van Jeroen Jeroense, zeer voor de hand. Volgens hem was op de deur van Zoet het
volgende te zien: ‘onder de beeltenis van Johannes de Dooper, stonden Mr. Joan
van Oldenbarnevelt en Mr. Joan de Wit, wel drie maanden voor de dood van dito
de Wit, met deze verssen daar onder’.228 Jeroense heeft kennelijk een rijmprent be-
schreven, waarvan tegenwoordig geen enkel exemplaar meer bekend is. Op de
overgeleverde plano is de gewijzigde, gecensureerde vorm echter wel bewaard. Bei-
de zijn hieronder opgenomen, de linker tekst is dus alleen bekend uit Jeroenses ver-
zameling, de rechter is afkomstig van de plano, waarvan de tekst zonder titel en met
enkele spellingsvarianten in de DW is opgenomen.229

De sprekende TOONBANCk Aen de Verkofte
Hollander

’t Is sestien hondert Jaer, of daar ontrent, ’t Is zestien hondert Jaar en vijftig nu 
geleden, geleeden
Dat d’eerste Heer Sint Jan het hooft wiert Dat d’eerste Heer Sint Jan, het hooft, wierd 
afgesneeden; afgesneeden
En vijf- en - vijftigh zijn vervult op deze dag, En drie en vijftig zijn verloopen van dien dag,
Dat hier de tweede ’t hooft verloor met Dat hier de tweede meê ’t hooft voor de voe-
eene slag: ten lagh;
En als de derde komt met een wreede dood te Koomt nu de derde eens op zulkken wijs te 
sterven, sterven,
Dan zal ons Vaderland d’oude vryheidt Zoo zal ons Vaaderland, d’ aêloude Vryhaid, 
Erven. Erven.

Behalve verschillen in tijdsaanduiding en stilistische varianten is vooral de hoop op
een vreselijke dood van Johan de Witt significant. Of geruchten over een mogelijke
voorbereiding in Amsterdam rondwaarden is echter onbekend, maar door een der-
gelijke voorspelling zeker niet ondenkbaar. Mogelijk verscheen de rectificatie met
een minder agressieve toon niet lang daarna. De titel waarvan alleen de ‘verkofte
Hollander’ in de DW overgenomen is, geeft aan dat het gedichtje als een praatje ge-
lezen moet worden, verteld door de gepersonifieerde toonbank. De Hollanders
zijn ‘verkoft, verraden en de schuldigen dienen daarvoor met hun hoofd te boeten,
zoals eertijds Johan van Oldenbarneveldt.
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9.23.2 Zoets D’Ydele Vlucht

Zoets D’Ydele Vlucht is afgedrukt onder een door Hondius uitgegeven prent die in
1672 al geschiedenis gemaakt had. Deze fraaie gravure werd in 1665 gebruikt om de
vermeende vlucht van de bisschop van Munster af te beelden en waarschijnlijk
heeft zij al eerder toepassingen gevonden.230 Er is blijkbaar geen moeite genomen
om de gravure bij de vlucht zoals die in 1672 werd gesuggereerd, aan te passen. De
op een paard vluchtende bisschop wordt achterna gezeten door de eveneens op een
paard gezeten dood die ondertussen zijn pistool op deze Bernard van Galen leeg-
schiet. Links in het midden rukken ruiters op die beschoten worden door een ske-
let. Tegen de horizon zijn de contouren van een stad zichtbaar waarboven Munster
geschreven staat en onder de prent is gegraveerd ’t is vergeefs gevlucht’. Behalve het
feit dat de dood die niemand kan ontlopen, zowel op de prent als in Den Haag een
slachtoffer heeft gevonden, ontbreekt elk verband tussen deze afbeelding en de bit-
tere realiteit.

Het eronder staande 60 regels tellende gedicht van Zoet is, ook inhoudelijk, in
tweeën verdeeld. In de eerste 24 regels laat Zoet zien hoe op het ‘tooneel des Wee-
relds’ de met ondeugden behepte mens de deugdzamen ‘versmoort’ en rampen te-
weeg brengt. De oudheid vertoont hiervan vele voorbeelden, zoals de geschiedenis-
sen van Darius, Alexander en Julius Caesar. ‘Maar’, vindt Zoet, ‘wat behoeven wy
dus wijt te rug te springen. Daar onze tyd, aan ons, volkoomen stof verschaft.’ Hij
noemt de dood van Oldenbarneveldt, waarin hij een voorafschaduwing ziet van die
van Johan de Witt. Daarmee sluit hij zich aan bij verschillende pamflettisten die
vergelijkbare parallellen trokken. Met de volgende visie op De Witts heerszucht
staat hij evenmin alleen:

Het Jaar van Achttien scheen volkomen weer herbooren:
De geest van Barneveld verreezen in de Wit.
Men poogde Oranje, in Wieg, en Baakermat te smooren.
Elck Burgermeester had een Graaffelik bezit.
De Steeden dorsten zich voort Republijken noemen.
Het Burgerrecht was weg. men vond geen Eendracht meer.
Men kon van Vryheid nog heur waarde, niet meer roemen:
Want Meester Jan was voogd, en Hollandts Opper Heer:
De Staaten Kinderen; en hy hun aller Vaader:
Zijn tong brogt anders niet dan Godtsspraak, aan den dag.
Men achte zijn verstand, een springborn, en een ader
Des leevens; wijl hy ’t al verlichte dat hy zag.
Hy maakte, met zijn Broer, en andre vloekverwanten,
Een heimelik verbond, van liever Frans dan Prins
In eeuwigheid te zijn.231
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De dictatuur die uit de vermeende verdeel- en heerspolitiek van De Witt voortvloeide,
tastte volgens de orangisten de saamhorigheid van het land aan. In het eerder geme-
moreerde pamflet Den Grooten en Witten Duyvel werd de arrogantie van de staats-
gezinden al breed uitgemeten en in dit citaat is de nagalm van die kritiek duidelijk
merkbaar.232 Bovenal nam de Oranjegezinde partij De Witt zijn francofiele politiek
zeer kwalijk. Of diens keuze om het Frankrijk naar de zin te maken tactisch een goe-
de zet was, werd door de orangisten niet serieus overwogen. In hun ogen was het land-
verraad. Na het binnenvallen van de Franse legers kon een dergelijke politiek alleen
maar veroordeeld worden. De Witt had in de ogen van het volk gefaald en moest dat
met een afschuwelijke dood bekopen. Daarover schreef Zoet ook:

Schoon blinde [partijdige] regters, aan den Ruwaart, ’t leeven schoncken, 
En dat den Raadts Heer zig vry waande buiten noodt,
Zy moesten aan een Wip, voor duizend oogen proncken,
Naar dat den al verniel hen door hun harten schoot.
Het vlees wierd tot een roof, aan ’t Hollands volck gegeeven.
Dus was ’t eelendig end der Witten. Spiegel dan
U in dit zinnebeeld, en poogt staag vroom te leeven:
Want niemand, waar hy loopt, de Dood ontvluchten kan. 

Deugd, baart Rust233

Dat Zoet de moord op de De Witten niet heeft veroordeeld, maar evenmin heeft toe-
gejuicht, getuigt van zijn irenische houding, maar met de termen ‘al verniel’ en ‘roof’
geeft hij impliciet zijn mening over de daders. De dood van De Witten heeft voor
Zoet ten slotte een zinnebeeldige betekenis. Uit hun vreselijke einde moet men le-
ring voor eigen leven trekken. Vroom leven is naar Zoets overtuiging, zich niet laten
leiden door eigenbaat, schijnheiligheid en andere ‘Goddelooze vonden’. Daartegen-
over stelt hij reeds in het begin van D’Ydele Vlucht zijn in allerlei variaties herhaal-
de en tot een gemeenplaats geworden levenslessen, dat alleen ‘Waare deugd, en Trouw’
kunnen leiden tot een vroom leven. Wanneer deze waarden niet worden nagestreefd,
zoals kennelijk de De Witten dat verzuimd hadden, gaat men ‘eelendig’ ten onder.
Met deze visie waarin de verzonnen vlucht geen rol van betekenis speelt, heeft Zoet
hun tragische dood tot embleem gemaakt, waaruit de mens kan leren hoe men te gron-
de kan gaan, als het streven naar deugd in het leven niet de boventoon voert.

9.23.3 ‘Op de Afbeelding van Kornelis de Wit’

Niet steeds blijken Zoets reacties overeen te komen met zijn irenische opvattingen.
Blijkbaar had Zoet een dermate grote afkeer van Cornelis de Witt, dat diens dood
hem al zijn gal deed spuwen. Waarschijnlijk heeft de in die tijd vermaarde gravure
waarop Johan de Witt met schuin achter hem Kornelis tegen een achtergrond vol
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schepen is afgebeeld, hem tot deze verbale explosie aangezet. Van Zoets hatelijke
gedicht is alleen het manuscript bewaard gebleven,234 dat gezien het handschrift een
apograaf moet zijn, misschien vervaardigd door zijn hierna te bespreken opponent.
De transcriptie van het waarschijnlijk nooit gedrukte gedicht luidt als volgt.

Op de Afbeelding van KORNELIS DE WIT

oud-Burgermeester der stad Dordregt
en Ruwaart van den Lande van Putten

Die ’t weezen van een Dief een Schelm een Landverrader 
een Prinsenmoordenaer wil zien in vollen stand
die koom met zijn gezigt dit dit [sic] Duijvels beeld wat nader
en zie vrij door het vlees tot in zijn ingewand 
gij zult’er anders niet dan helsche gruuwlen vinden
zie daar schijnhailighaid in ’t opgeblazen hart
hier Staatzugt en Bedrog om Stad en Staat te blinden
ginds zit de Gierighaijd rondom in ’t goud verwart 
en al dat schriklijk is of onhail weet te brouwen
hij was een Prins op zee zijn Broeder Vorst te Landt
men moest aan hun gezag den gantschen staat betrouwen
maar Godts getergde wraak holp hen gelijk van kant
door ’t hailig Burgerregt daar laffe Regters zweegen
en schonken ’t léven aan zo goddeloos een guit
d’A1magtige kroon dan Oranje voort met zeegen
en trek door zijn gezag voort al het onkruid uit

Jan Zoet
Amsterdammer.

Zoet verwoordde hier een algemeen gevoelen, want Cornelis de Witt was niet slechts
vanwege zijn hooghartige houding verre van bemind geweest, vooral zijn hebzucht
had hem gehaat gemaakt.235 Ook andere verdachtmakingen zal Zoet op gezag van
geruchten en pamfletten gebruikt hebben. Men was er namelijk in 1672 van overtuigd
dat Cornelis de Witt in een complot gezeten had om de Prins te vermoorden. Tij-
dens zijn gevangenschap bleef hij ondanks vreselijke martelingen standvastig elke be-
trokkenheid ontkennen en men moest hem bij gebrek aan bewijs vrijlaten.236 De rech-
ters die dit besluit moesten nemen, kregen van onze vurige Orangist alleen maar het
predikaat laf. Dat Zoet met deze argumenten toch de moord op de De Witten recht-
vaardigde, heeft de woede opgeroepen van een zekere J.F. Herkules. Deze dichter is
ongetwijfeld te identificeren als de doopsgezinde chirurgijn Mr. J. Fransen die later
een gedicht aan Zoets portret in de DW zal wijden.237 Hij reageert in dit geval op Zoet
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234 Bijlage 1A, nr. 10.
235 NNBW 3, 1451; Panhuysen 2005, p. 435-453.
236 Prud’homme van Reine 2001, p. 301-302.
237 Enkele leden van de familie Herkules kunnen tot de kennissenkring van Zoet gerekend worden (met dank
aan Ruud Lambour voor de verstrekte gegevens). Zie voor een afbeelding van een schilderij over zijn chirugijns-
activiteiten in zijn winkel (Visser 1996, p. 151. Zie verder hoofdstuk 10, p. 630, noot 133).
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met het volgende vers, dat eveneens slechts in handschrift bekend is en een pastiche
is van Zoets gedicht op De Witt.238

Op de Afbeelding van
JAN ZOET Amsterdammer
Oud Bij-zit van Beelijtje

Tot weêrgalm van ’t vers welk J: Zoet gemaakt heeft
op de Afbeelding van KORNELIS DE WIT oud
Burgemeester der Stad Dordreght enz

Wie een wanschiklijk mensch der Athëisten vader
een Landsdief Dronke fun wil zien in vollen stand
die schrik niet maar ziet vrij dit Saters beeld wat nader
ja kost gij zien door ’t vleesch tot in zijn ingewand
ghij zoud er anders niet als gruuw op gruuwlen vinden
Godtslastering zit wis in ’t dubbel-tongig hart
hier Baatzugt daar Bedrogh die Eenvoud ligt kan blinden
ginds zit de Dronkenschap met Pijp en Glas verwart
al wat Godt gruuwlijk agt dat zoekt hij staag te brouwen
hij is Steê-kindt in huijs zijn vrouw schijnt Heer van ’t Landt
ja moet aan haar ’t gezagh van geld en kas vertrouwen 
want zijn geloof is uijt daar om moet hij van kant
‘t Regt band’ hem om dat hij geen Laster had gezweegen 
van ’t wettige gezagh voor zes jaar uijt dien guijt
orangen aij ontfang van schelmen nimmer zeeghen
want hare gunst is valsch ’t is onkruyd ’t moet er uijt

uijt geneegentheijd
J.F. Herkules.

Belangwekkender nog dan deze aanval die bijna een kopie is van Zoets beschimping
van Cornelis, zijn de door deze Herkules vermelde biografica. In hoeverre de spot-
ter met zijn roddel Zoets reputatie verder omlaag haalde of aansloot bij een beeld dat
men toen van Zoet had, is moeilijk te zeggen. Men zal in het Amsterdam van toen
wel op de hoogte geweest zijn van het reilen en zeilen van de ‘snaakse tapper’ en kwam
Herkules met weinig nieuws. Hij wilde hem in ieder geval zo zwart mogelijk af-
schilderen. In hoeverre de daarbij door hem vermelde feiten uit Zoets vroegere le-
ven in 1672 ook nog bekend waren, is niet meer te achterhalen. In het opschrift wordt
hij ‘oud bijzit van Beelijtje’ genoemd,239 waarmee ongetwijfeld de vroegere aanwe-
zigheid in zijn huis van Elizabeth van Wolfsberg bedoeld is. Dit ongehuwd samen-
leven met haar die hij zijn pleegdochter noemde, zal toen zeker de tongen los gemaakt
hebben.240 Die schande, net zoals de door Herkules opgerakelde ballingschap, blijkt
hem na zoveel jaren nog steeds te worden nagedragen. Dat, zoals deze lasteraar sug-
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238 DB-UBA: HS 65-1258).
239 Sterk verkorte vorm van de naam Elizabeth (Van der Schaar 1964, p. 115).
240 Zie hoofdstuk 6, p. 382-383. 
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gereert, het bestaande huwelijk van Zoet verre van ideaal was, kan met een epitaaf op
diens overlijden wel worden bevestigd. Daarin vermeldt een zekere Koopman, dat
Zoet zijn vrouw nogal eens sloeg, ‘om het Huysgezagh te waagen eene kans’.241 Vol-
gens Herkules lijkt hij nu op een ‘steê-kindt’, onder curatele zittend, want zijn vrouw,
ongetwijfeld de inmiddels 35-jaar oude Annetje, beheert de kas. Volgens hem is haar
supervisie noodzakelijk, want de herbergier zit namelijk als de gepersonifieerde dron-
kenschap alleen maar te roken en te drinken, terwijl hij ondertussen allerlei ‘atheï-
stische’ ideeën uitbroedt. Hoewel het beeld van Zoet zeker gechargeerd is, bevatten
Herkules’ lasterpraatjes zeker een kern van waarheid. Zo is het onder meer mogelijk
dat naar de contacten van de Orangistische Zoet met Johan de Witt wordt verwezen,
als hij hem beticht van met dubbele tong te spreken.

9.24 D’ Onversadelikke Pleitzak

Waarschijnlijk is het grote gedicht dat Zoet in 1673 schreef bij een fraaie gravure als
zijn laatste bijdrage te beschouwen aan de realisatie van een rijmprent.242 De date-
ring ervan is af te leiden uit de vermelding van de uitgever, C. Allard.243 Deze 25-ja-
rige zoon van de inmiddels bekende Hugo Allard voor wie Zoet tenminste bij vier
prenten verzen had vervaardigd,244 was als uitgever vanaf 1673 ‘In de Caert Winc-
kel’ in de Kalverstraat als kunstverkoper werkzaam.245

De fraaie ingekaderde prent is voorzien van een Franstalig onderschrift waarin
een ‘Damoisel’ een advocaat meedeelt haar knecht te willen ontslaan, terwijl ande-
ren, waaronder de knecht, hun standpunt daarover bepalen. De gravure verbeeldt
een advocatenkantoor waar aan de wand verschillende ‘pleitzakken’ zijn opgehan-
gen, zakken waarin stukken voor een rechtszaak zitten. Vier deftig geklede mensen
luisteren naar wat de advocaat mede te delen heeft. Ondertussen pakt een knecht de
forse mand uit met meegebrachte appelen, eieren en een haan als voorschot op de
betaling van de pleitbezorger. Door de openstaande deur aan de rechterzijde is het
platteland met huis en boom te zien. Achter het bureau is een Franse kalender
zichtbaar waarop met moeite het jaar van verschijnen te lezen is. 

In het uit drie kolommen bestaande hekeldicht van Zoet wordt aan deze scène en
het Franse karakter totaal niet gerefereerd. Slechts uitvoerige kritiek op de inhalig-
heid van de advocaten valt erin te beluisteren. In deze ook in de DW opgenomen
Onversadelikke Pleitzak’246 begint Zoet met zijn vaker gehanteerde metafoor: de
oorsprong van het kwaad komt uit de hel.
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241 DW, p. 388.
242 Zie Bijlage 1B, nr. 79. 
243 Over hem Kleerkooper en Van Stockum 1914, p. 3 en 1128.
244 Zie Bijlage 1B, nrs. 34, 35, 72, 74.
245 Gruys en De Wolf 1989, p. 3; Van den Brink en Werner 1989, p. 105.
246 DW, p. 73-75.
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MYN, en DYN, twee booze geesten, 
In den Hel eerst uit gebroed,
Raezende, als de dolste beesten,
Even graeg [begerig] om geld en goed,
In’er heete en holle magen,
Nooit verzaed, min overlaên,
Op te slokken, alle daegen,
Met elkaêr ter pleitbanck gaen.
Jeder, om zijn zaek te stijven;
Niet met waerheid, maer met list,
Zoekt naer Meesters tot het kijven,
Daar men zelden loogens mist.247

Van deze pleiters die met de namen Bart en Baldus getooid worden,248 weet Zoet
vooral hun grote goklust te melden, waarmee hun niet te stuiten behoefte aan geld
verklaard wordt. Voor elke handeling wordt van de langzamerhand berooide op-
drachtgevers geld gevergd, ‘Jeder letter kost een grootje249 van het Schrift dat
slechthoofd heeft’. Door advocaten in de arm te nemen, worden de mensen in ar-
moe gedompeld en daarom adviseert Zoet:

Laet het MYN, en DYN dan loopen,
Daerje een Advokaet mee houd,
Daer mee kanje ’t huys bedroopen:
Want hun monden eeten goud.
Wilje uw welvaert wel bewaeren,
Zoo laet vry de Plaitzaek vaeren.250

De dikte van de pleitzakken wijst weliswaar op de onverzadigbaarheid van de ad-
vocaten, maar de kern van het kwaad ligt volgens Zoet in de nadruk die de mensen
leggen op het mijn en dijn. Dat is de wezenlijke oorzaak van hun armoede. Met dit
hekeldicht draagt Zoet zijn eigen steentje bij aan een in de literatuur veelvuldig
voorkomende kritiek op de inhaligheid van de pleitbezorgers. Zoals aangehaald
heeft hij vroeger advocaten nodig gehad, hun praktijken hadden hem destijds al de
volgende bittere woorden ontlokt: ‘Advocaten, Procereurs, // Dat zijn de Kanckers
inde Beurs’.251

9.24 D’ Onversadelikke Pleitzak

247 D’Onversadelikke Pleitzak; in de DW, p. 73.
248 Bartolus de Sassoferrato en Baldus de Ubaldis zijn twee beroemde veertiende eeuwse geleerden op het ge-
bied van het Romeinse burgerlijke recht. 
249 Een ‘groot of groote’ is 8 penningen, 16 penningen is 1 stuiver, 20 stuiver is 1 gulden, dus 40 ‘grooten’ ma-
ken één gulden.
250 D’Onversadelikke Pleitzak, in de DW, p. 75.
251 In de opdracht aan H. Paardeschoen voor de Grove Roffel. Zie daarvoor hoofdstuk 2, 111.
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9.25 De laatste dichtregels van Jan Zoet

De laatste jaren van zijn leven zal Jan Zoet in zijn woning aan de Haarlemmerdijk
hebben doorgebracht, niet al te dicht bij het rumoer in de binnenstad. Vooral in het
begin van de oorlogstijd beleefde Amsterdam chaotische maanden. Hoewel het ge-
weld van de landoorlog dankzij Holland de waterlinie niet had getroffen, heerste er
vooral in de steden onder het volk grote onrust. Voor mishandeling van regenten
en plunderingen zoals die in diverse zuidelijke steden plaats vonden, bleef Amster-
dam weliswaar gespaard, maar de dreiging bleef lange tijd aanwezig. Door de hoge
prijzen waren het tevens dure tijden, die velen in armoe dompelden. Of Zoet tegen
het einde van zijn leven daar ook de wrange vruchten van geplukt heeft, is niet te
zeggen, maar de volgende regels van een van zijn grafdichters duiden allerminst op
een aangename oude dag:

Dogh hy nu eynd’lyk afgeslooft,
Van geld, en goed, en hoop berooft,
Heeft meê [ook] de geest gegeeven.252

Zoet zelf heeft met twee raadselachtige regels zijn naderende einde als volgt aange-
geven:

Staf des Ouderdoms.

Hier is het oost en west vereenigt tot een staf
Mijns Lighaams, dat heel traag en kwijnend gaat naar ’t graf.253

Hoe Zoet zelf deze verwarrende tijden heeft beleefd, valt bij gebrek aan egodocu-
menten niet uit te maken, tenzij men aanneemt dat de volgende twee gedichten van
hem uit deze periode dateren. 

Onderschaid tusschen VREEDE en OORLOG

De Vreede bouwd, en plant, de dolle Krijg verwoest.
Wel zaalig zijnze dan, die staag naa vreede wenschen.
’t Is beeter dat het zwaard verteerd word door de roest.
Dan dat het blinkt in ’t woên, en ’t moorden van de menschen.
Want al het Oorlog is afgrijzlik in Godts oogen.
Wie aan u anders preekt, die preekt u niet dan loogen.254

Met deze overwegingen kan hij voorstanders van de oorlog hebben willen bekeren
door hen te wijzen op de ‘zalige’ staat waarin vredelievenden leven. Dat Zoet als
een in een isolement levende evangelist met deze overwegingen de mensen van
Gods afschuw over de oorlog kon overtuigen in deze roerige tijden, is niet aan te
nemen, maar dat doet voor een gedreven moralist en pacifist niet ter zake. Evenmin
kan de volgende vriendelijke vermaning veel zondaren hebben bekeerd.
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252 DW, p. 387.
253 DW, p. 193.
254 DW, p. 303.
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Godts genaadige Tugtroede.

Godt heeft, tot onze tugt, een zagte roê verkoozen,
Een roê, bestaande alleen uit lelyen, en roozen.
Agh zondaar! wild hem dogh, hier naar, niet meer vertoornen,
Of hy beschaft’er een van distelen, en doornen.255

Mogelijk functioneerde dit gedicht als een waarschuwing, want ofschoon toen de
waterlinie de Amsterdammers heeft gered, konden zij een volgende maal ook het
slachtoffer zijn. Vanuit deze veilige haven kon hij het oprukken van de Franse le-
gers op de volgende manier relativeren.

Op het doorbreekken der France Krijgsvolkkeren in de Betuw.

Nu is de Fransman door: houw moed mijn Landsgenood,
Stond voor de R een T, zoo was de Fransman dood.256

Op 10 april 1673 overleed in Amsterdam de controversiële doopsgezinde dichter
Pieter Rixtel. Misschien heeft Zoet nog meegeholpen het lijk naar de laatste rust-
plaats te dragen, waar het naar Verloove’s getuigenis onder een blauwe zerk zou
worden begraven. Op de dood van een der felste parnassiens, ‘nieuwsgierig gestor-
ven’, volgens de aankondiging van een kleine verzameling epitafen, dichtte Zoet
nog het volgende grafschrift:

Dees steenen dekken ’t Lijk van Pieter Rixtel, die
Zijn rust in onrust vond, en winst uit schaê kon raapen.
Die nu de vuile Spin, en dan den Hooning-Bie,
Door zijne tong, en pen, zeer konstig na kon aapen,
Die nu de weerlooshaid, dan ’t lof des oorlogs, zong,
En zoo lang plaitte, tot de dood zijn keel toe wrong.257

Zijn als eerste geplaatste bondige weergave van de wispelturige aard van deze Haar-
lemse procureur vond zijn weergalm in de acht andere grafdichten voor Rixtel die
in de DW zijn opgenomen. Mogelijk heeft Ten Hoorn deze kleine verzameling aan
die van diens voormalige vriend Jan Zoet willen toevoegen ter wille van hun ver-
meende eensgezindheid, of om een aparte uitgave uit te sparen. Enkele van deze
grafdichters, zoals M. Koomans, T. Rippertsz en Verloove, konden niet lang daar-
na ook Jan Zoet betreuren.

Voorzover dit uit de DW opgemaakt kan worden, zijn de laatste regels van Zoet
gewijd aan de heldhaftige dood van de Jonkheer Jan van Gelder, een stiefzoon van
Michiel de Ruyter. Hij sneuvelde in de slag bij Kijkduin, waar de gezamenlijke
vloot van Fransen en Engelsen zich na een hevige strijd tegen de avond moest te-
rugtrekken. Een vijandelijke invasie was voorkomen ten koste van vele doden,
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255 DW, p. 303.
256 DW, p. 303.
257 DW, p. 382.
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waaronder deze kapitein. Niet de triomfen van de staatsgezinde De Ruyter werden
nog door Zoet bezongen, maar alleen aan deze kapitein wijdde hij de volgende twee
weinig zeggende disticha:

Op Jonk-Heer JAN van GELDER

Van Gelder, die nooit Frans nog Britz geweld ontzag,
Bescharmde tot zijn dood zijn Vaaders Eer en Vlag.

Op den Zelven

Blonk d’Eed’le dapperhaid ooit in een Scheepsvoogd helder,
Zoo blixemde ’t gezigt, van Jonk-Heer Jan van Gelder.258

Gezien het aantal lijkzangen dat Scheurleer verzameld heeft, moet deze Van Gelder
een aureool van moed gehad hebben,259 zelfs een gedenkpenning is er ter ere van
zijn heldhaftig optreden geslagen. 

9.26 Jan Zoet is overleden

Op 11 januari 1674 sloot Jan Zoet voorgoed de ogen. Kort daarna werden de begra-
fenisbriefjes rondgedeeld met de vermelding voor belangstellenden ‘ter Begravenis
gebeden, met Jan Zoet, Amsterdammer, Zwager van Christoffel Koningh, Mr.
Schoenmaaker’. Hij was opgebaard ‘Op de Haarlemmerstraat, tusschen de laatste
Dwarsstraat en ’t Haarlemmer Wagen-Pleyn’. Of hij in zijn eigen woning lag, is
onbekend, maar men was er als vriend welkom. Op een der bewaarde briefjes heeft
iemand, waarschijnlijk Verloove, er bij geschreven ‘meesten deel dood’ een waar
woord van iemand die Zoets ideeën gekend moet hebben, en wat tevens een verwij-
zing is naar de teneur van de vele grafschriften.260

Opmerkelijk is dat op dit briefje een nog niet zo lang in zwang zijnd gebruik
wordt aangetroffen, namelijk het vermelden van familierelaties. Zoets vrouw An-
netje speelde hierbij kennelijk geen rol, maar wel haar broer, wiens ambacht met
een zekere trots wordt vermeld, ‘Mr. Schoenmaaker’.261 Ik denk dat hij de briefjes
heeft laten maken en mogelijk de uitvaart verzorgd. Jan Zoet werd op dinsdag 16 ja-
nuari door veertien dragers naar het Karthuizerkerkhof gebracht, een begraafplaats
waar iedere overledene uit de buurt voor zijn laatste rustplaats terecht kon.262

Zoets populariteit valt af te meten aan het aantal grafdichten waarmee de DW
wordt besloten. Dertien dichters hebben hun mening over de overledenene in een
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258 DW, p. 218.
259 Scheurleer 1912, p. 227-230.
260 DB-UBA: HS 65-1257).
261 In 1676 trouwt Annetje opnieuw en wel met de 30 jaar oude timmerman Jan Adriaensz; GAA: DTB
690.205.
262 GAA: K.K.H. 1160/146.
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kort gedicht verwoord. Hoewel de toon over het algemeen positief is, overheerst
een zekere goedmoedige spot met Zoets chiliastische opvattingen. Daaruit valt op
te maken dat die ideëen onder de grafdichters tenminste, kennissen en vrienden,
geen gemeengoed zijn geworden. Meer dan eens moet Zoet te kennen hebben gege-
ven dat de dood hem niet kon deren, maar hoe anders pakte dat nu uit! Bijna ieder-
een heeft die tegenvaller als een dankbaar onderwerp gezien voor lichte spot. Ook
was de onrustige aard van de overledene de dichters bekend. Zijn streven naar rust
verhief hij zelfs tot zinnebeeld. Wist hij dat hij nu in de aarde lag, hij rees van onrust
uit zijn kist, merkte J. Fransz (Herkules?) op. Dat Zoet vergeefs ernaar gestreefd
had in een duizendjarig rijk op aarde te kunnen regeren, was velen natuurlijk opge-
vallen. De onbekende J. van der Doos zag dat zo:

Omne quod vivit, obiit,

Hier rust (indien hy rust) Jan Zoet, die in zijn leeven
Dorst zeggen, dat de doodt,
Aan hem, in eeuwigheid, de doodsteek niet kon geeven,
Maar staadig voor hem vlood,
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Wijl hy, als Koning, met den Priester Puit-Aal263 heylig,
In ’t nieuw Jerusalem,
Zou duyzend Jaaren langh regeeren, vry en veylig;
Maar dit mislukten hem.
En moest ook alsoo wel beproeven als den Kinkel,
De kragten van den Alvernielenden Scherminkel.264

Met deze Latijnse verwijzing naar ieders uiteindelijke lot legde Van der Doos de
nadruk op het irreële van Zoets toekomstverwachtingen: hij is uiteindelijk dezelfde
weg gegaan als eens zijn chiliastische, joristische medestander. 

Terwijl Zoets kritische instelling veel bijval oogstte, vond zijn veelzijdige belang-
stelling slechts waardering bij Michiel Kooman de Jonge, de graveur van de titel-
prent van Luykens Duytse Lier, die Rixtel eveneens van een epitaaf had voorzien:

Hier sluimert Jan, ô dood! hy dagt dit nooit zijn leeven,
Dat gy dus onverwagt, de moordsteek hem zou geeven.
Hy zogt, op zijn manier, de rust in deeze tijdt.
Zijn Pop was Poëzy, en schemperig verwijt.
Nu trok hy Pleyters, dan de Predikers by d’ooren;
Nu liet hy ’t weerloos lof, dan ’t lof des oorlogs hooren.265

Uit alles trok hy ’t zijn, dit was zijn grootste lust.
Nu legt zijn hoop, zijn vreugd, en leeven uitgeblust.266

De oogst aan personalia van Zoet uit al deze epitafen is, behalve de vroeger reeds uit
Koopmans grafschrift geciteerde passage over zijn huwelijksleven, uiterst gering.267

Ons resten in dat opzicht alleen nog enkele regels uit de bijdrage van een zekere J.
van Velzen over Zoets uiterlijk 

De dood heeft hem verrast, wijl nooyt die, zoo hy zey,
Een teeken aan hem gaf: schoon hy die veelderley,
Aan ’t zwakke lighaam droeg.268

Met deze geïsoleerde opmerking over Zoets uiterlijk, die alleen onze fantasie prik-
kelt, moeten wij het doen, want voorzover bekend heeft niemand zich verder hier-
over uitgelaten, evenmin overigens over de oorzaak van zijn overlijden. Verheer-
lijkt of geprezen werd hij maar weinig, maar de toneelschrijver A. de Leeuw, een
van de twee grafdichters die vroeger nog bijdroeg aan de Parnassus aan ’t Y, herin-
nert de lezers nog aan Zoets glansrol in deze ‘glorieuze’ periode: ‘Hier rust Jan
Zoet, hy schreef Niet zoeter dan de Rust, // Die Fakkel aan het Y, die glans is uitge-
blust’.269
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263 ‘Puyt-Aal: een Veen boer, gestorven duysend jaarig-rijxgezinde’. Zie eerder over hem hoofdstuk 4 en 7,
resp. p. 231 en p. 396.
264 DW, p. 386.
265 Een bijna identieke regel schreef Zoet op Rixtels dood. Zie hiervoor p. 589.
266 DW, p. 390.
267 Zie hoofdstuk 8, p. 495, en hiervoor, p. 585.
268 DW, p. 388.
269 DW, p. 385.
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Omdat verschillende dichters voor Zoet Rixtel al hadden betreurd, is het waar-
schijnlijk dat de meesten afkomstig waren uit doopsgezinde kringen, van Verloove
en Koomans is dat in ieder geval aantoonbaar. Onder de dertien grafdichters schui-
len vele onbekenden, van J. van der Doos, J. Fransz, H.D. Graef, O.J. Koopman, N.
de Vree en J.M. de Vry is weinig meer bekend dan een enkel lofdicht. Tussen de
overigen valt de vroegere herbergier en toneelspeler K. Krook enigszins uit de toon
door zijn minder vriendelijke woorden voor de overledene; daarentegen heeft de
van vroeger bekende T. Rippertsz Zoet op een zeer sympathieke wijze uitgeluid.270

Van de oudere vrienden schittert Pieter Verhoek in deze galerij door afwezigheid,
maar de productiefste auteur uit de Parnastijd, Karel Verloove, heeft ook nu zijn
oude vriend niet in de steek gelaten. Met het grafschrift dat hij ook op de achterzij-
de van het bewaard gebleven begrafenisbriefje heeft geschreven, waarin het waardig

9.26 Jan Zoet is overleden

270 Zie hoofdstuk 8, p. 511-512.
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slotakkoord van een profetische blik getuigt, besluit ik het werkzame leven van Jan
Zoet:

GRAF- SCHRIFT.
op het Afsterven vanden Poeet

JAN ZOET
AMSTERDAMMER

Hier Leght het Lighaam, van een vijfderijk-beooger.271

de werreldt heeft met hem, en hij met haar gespot.
hij zogt zijn Hemelrijk op Aarden, en niet hooger.
het Leeven had hij lief, en haaten ’t stervens lot.
dogh, heeft in ’t Ende, meë, dien laatsten Tol gegeeven.
nu zietmen, naa zijn Doodt, hem in zijn Verzen Leeven

K.Verloove.272

9 1665-1674: van de Bedrogen Hoop tot ‘Godts genaadige Tugtroede’

271 Zie voor dit begrip, ook wel aangeduid als quintomonarchisme, Williams 1992, p. 1304-1305.
272 Naar het handschrift op de hiervoor vermelde begrafenisannonce.
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10.1 Introductie

In de vorige hoofdstukken zijn diverse aspecten uit Zoets leven en werken onder-
belicht gebleven en enkele zelfs geheel onbelicht. Een ruime hoeveelheid veelal
kleine gedichten uit de DW bleef vaak noodgedwongen onbesproken omdat zij niet
alleen door een gebrek aan datering, maar vooral vanwege hun algemene karakter
niet in een afgebakende periode van Zoets leven te plaatsen waren. Daarnaast vra-
gen de De Digt-Kunstige Werkken zelf en de uitgever Jan ten Hoorn de nodige aan-
dacht, evenals Zoets taal.

10.2 De ongedateerde gedichten uit de Digt-kunstige Werkken

Wij moeten aannemen dat de 268 gedichten die in de DW zijn opgenomen, op een
aantoonbare uitzondering, na aan Jan Zoet toegeschreven kunnen worden.1 Een
kleine 100 bleven onbesproken. De meeste betreffen versjes van geringe omvang,
slechts een paar behoren tot de grotere gedichten. Zoals bekend heeft Zoet over een
grote verscheidenheid aan onderwerpen zijn mening aan het papier toevertrouwd.
Een aantal van deze tot nu toe niet besproken gedichten is vermoedelijk geschreven

1 Het gedichtje ‘Op M.T.’ dat Ten Hoorn in de DW heeft opgenomen (p. 190) is geschreven door Vondel.
Waarschijnlijk heeft hij een apograaf met deze titel in handen gehad, want op de originele plano stond boven het
overigens anonieme gedicht Op d’Oproerigheyd van den godlosen Zeeuw, Maximiliaen Teeling vermeld; zie
Schuytvlot 1987, nrs. 372 en 373). Het is onduidelijk of J.Z. de schrijver of de beschrevene is van het volgende ge-
dicht.

Op J.Z.
Toen Zidon in de Kap der Jezuitze Paaters,
Liep krollen door de buurt, gelijk de Maartze kaaters,
En daar nooit voordeel vond; toen hing hy eer, en kap
Stilzwijgende op den tuin; en om de Beedelnap 
t’ Ontgaan, heeft hy het kleed van Plaato aangetoogen,
En kwam tot Amsterdam, maar vond zig voort bedroogen;
Want al de wijshaid die hy waande, wierd bespot:
Des bleef hy die hy was; dat is: een groote Zot. (DW, p. 218).
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naar aanleiding van een niet te traceren afbeelding of bij de uitgave van een niet te-
ruggevonden boek. Een aparte groep vormen Zoets gedichten over het huwelijk in
het algemeen en in het bijzonder zijn overigens zelden gedateerde bruiloftsgedich-
ten. Ter wille van de duidelijkheid heb ik deze grote hoeveelheid resterende gedich-
ten in de DW, die overigens qua onderwerp slechts ten dele bijeengeplaatst zijn, in
categorieën verdeeld van sterk wisselende grootte. Deze worden hieronder succes-
sievelijk besproken, waarbij opgemerkt moet worden dat niet ieder gedicht of vers-
je de moeite van een afzonderlijk behandeling waard was. 

10.2.1 Politieke uitspraken en algemene waarschuwingen

Omdat vrijwel het gehele arsenaal aan politieke gedichten in de verschillende
hoofdstukken een plaats kon worden toebedeeld, resteren hier slechts enkele alge-
mene dichterlijke vermaningen en waarschuwingen.2 Daaronder vindt men in het
kleine hekeldicht ‘Op de Goud-wolven’3 Zoets felle kritiek op de lieden die vorste-
lijk in het land heersen en zich verrijken ten koste van de ‘Steê- en Landman’.4 An-
dere gedichtjes betreffen hoofdzakelijk het gedrag van de mens in relatie tot het
landsbelang, dat Zoet voor verbetering vatbaar achtte. In een paar gedichtjes bij-
voorbeeld verklaart hij wat er gebeurt als men niet naar rede wil luisteren en slechts
‘Stijfzinnighaid’, koppigheid, als leidraad blijft houden.5 Volgens hem zouden dan
vreemden in dit land de dienst uit gaan maken ten koste van de oorspronkelijke in-
woners. Met dit voorbeeld worden de Hollanders gewaarschuwd om de eigen vei-
ligheid goed in acht te nemen, ‘Betrouw u niet te veel op eenen schelmszen mond,
// Het ondier agt geen vaak [slaap]; den schelm ook geen verbond’.5

Elders klinkt Zoets kritiek op bemoeizuchtige mensen helder door. In ‘Aan
d’onnutte Staat-bemoeiers’6 veroorzaakt een door de staat genomen ‘Vorstelik be-
sluit’ veel ‘gesnaps’ en dwaas gepraat. Zoet vindt daarentegen dat ieder zich met
zijn eigen zaken moet bezig houden, want 

’t Is prijzelik dat elk zijn aigen zaak kan meeten,
En dat men schip, en goed, den Schipper toebetrouwd,
Die staadig in het zail een waakende ooge houwd. 

Mogelijk bedoelde hij niet alleen het ‘gesnap’ op straat en in de herberg, maar ook
de eindeloze afwegingen, overwegingen en kritiek op allerlei staatsbesluiten in de
vele ‘praatjes’ uit de pamfletliteratuur. Of hij een dergelijk vertrouwen in politieke
beslissingen ook bepleit zal hebben tijdens De Witts regering, valt echter te betwij-
felen. Gebrek aan aandacht voor andermans opvattingen kwam naar zijn mening
trouwens niet alleen onder het volk maar ook in vergaderingen voor: 

10 Mengelwerk

2 Het betreft gedichtjes die in de DW voorkomen op pagina’s 57, 284, 285, 287, 298-299.
3 DW, p. 298-299.
4 Te vergelijken met zijn kritiek in ‘ Stroppe-Klagt’, zie hoofdstuk 4, p. 192-194.
5 DW, p. 285.
6 DW, p. 285.
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Veel Hoofden, veel Zinnen.

Daar veel Hoofden, steeg [koppig] van zinnen,
Zijn vergaadert in den Raad,
Om den Rokken af te spinnen,
Ogh! daar ward gestaag den draad.7

Zoets bekende waarschuwingen tegen hoogmoed en eigenwaan klinken ook in
deze versjes door, zoals de volgende visie op het politieke bedrijf:

’T HOOFT VOL MUIZENESTEN

Wie hier op Kroon, en Troon, en Staat, zig poogt te vesten [bouwen op]
Verkrijgt, eer dat hy ’t waand, een Hooft vol Muizenesten.8

Zijn kritiek op het politieke bedrijf in de omringende landen passeerde regelmatig
de revue. Ondanks de soms overdadige barokke beelden waarin zijn stellingname ver-
pakt was, verborg hij zijn sympathieën allerminst. Moeilijker is zijn oordeel af te lei-
den uit de lange beschrijving getiteld ‘De Heerlijkhaid Van Vrankryk’.9 Of deze als
dichterlijk commentaar gediend heeft bij een pamflet of boek, is onbekend. Zoet to-
vert in deze lofzang Frankrijk om tot een paradijs op aarde. Al wat dit land te bieden
heeft, de fraaie rivieren, de vruchtbaarheid van de aarde, de bouwkunst, de wijsheid,
de heldhaftigheid van de mannen en de beschaafdheid onder de burgers overstijgt
het voorstelbare. Aan de koning, voor wiens macht ieder buigt, wordt naast God de
meeste eer betoond. Tot besluit raadt Zoet de liefhebbers die een zicht op de wereld
willen hebben, aan zich niet naar de Tiber te begeven, maar naar de Seine, ‘by Louys,
En hoor, en zie, en worde wijs’.10 Dit laatste advies hebben de onderdanen van Lo-
dewijk XIV, naar wie hier ongetwijfeld verwezen wordt, terdege opgevolgd. In Zoets
beschrijving van hun gepaste gedrag valt misschien een lichte ironie te bespeuren:

De Schaamte bloost’ er op ’er beurt.
Vryborstighaid11 heeft daar heur stonden,
De Boertery heur tijd gevonden.
De reeden, leert ’er hoe men treurt.
Den Burger weet zig, op de maat,
Te schikken naar elks stam, en staat.12

Deze lofzang op Frankrijk is moeilijk te plaatsen. Als introductie op een boek is het
niet teruggevonden, als verheerlijking van de vorst kan Lodewijk XIV amper in
aanmerking komen, vooral gezien Zoets al jarenlang gekoesterde en uitgesproken
wantrouwen tegen de politiek van deze vorst. Omdat Lodewijk XIII overlijdt in
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7 DW, p. 287.
8 DW, p. 90.
9 DW, p. 209-212.
10 DW, p. 212.
11 Waarschijnlijk ‘vrijpostigheid’, in de positieve betekenis van openhartigheid (WNT XXIII, 798).
12 DW, p. 211.
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1643 en de stemming ten aanzien van Frankrijk vanaf 1646 ging omslaan, moet dit
gedicht misschien vóór die tijd gedateerd worden. Als het uit een latere periode
stamt, heeft hij geen oog gehad voor de willekeur van Lodewijk XIV, voor de bitte-
re realiteit voor de Franse onderdanen onder diens staatsterreur.13 Hoe dan ook,
Zoet meent dat de Franse koning geprezen dient te worden, want

Voor zijn gezag zal ieder buigen.
En, met gehoorzaamhaid getuigen,
Dat hy de Rijks-staf wel regeert.14

Een dergelijke visie op de vorst is ook te vinden in Zoets hierboven aangehaalde
‘Aan d’onnutte Staat-bemoeiers’,15 waarin hij stelt dat ieder, dus ook de vorst, zijn
eigen zaak zo goed mogelijk dient te behartigen.

10.2.2 Godsdienstige kritiek en waarschuwingen

Hoewel de oogst in deze categorie enkele gedichten meer oplevert, is de inhoud wat
Zoets religieuze opvattingen betreft weinig verrassend.16 Toch weet hij zijn gods-
dienstige overtuigingen en kritiek steeds weer in een nieuwe vorm te gieten. Zo
vormden tenminste viermaal spreuken die onder prenten gestaan kunnen hebben,
het aanknopingspunt tot het vervaardigen van religieus commentaar. De volgende
spreuk die waarschijnlijk de essentie van een spotprent verwoordde, gaf Zoet aan-
leiding in zijn hekeldicht ‘Het Zwaard by ’t Woord’ de agressiviteit van de contra-
remonstranten aan de kaak te stellen:

Als ’t Zwaard de Preekstoel onderschoort,
Dan mend de Droes de Waagen voort.

Indien men Kristi Geest door bloedvergieten eert,
Zoo noemt zig Gommaars Rot met regt gereformeert:
Maar heeft Gods Zoon alleen in lijdzaamhaid behaagen,
Zoo moet dat volk den naam, van regtverkeerde, draagen;
Want, tast’er iemand, met een woord, maar op heur zeer,
Zy slaan terstond de hand aan Haintjemans [duivel] geweer.17

De lijdzaamheid, een belangrijk dopers thema en Zoets veel gepredikte ideaal,18

staat ook centraal in het vers ‘Op de Weerlooshaid’.19 Voldoening over de onder-

10 Mengelwerk

13 Samengevat door Van Meininger 1980, p. 76 e.v., alwaar verdere literatuur.
14 DW , p. 212.
15 DW , p. 285.
16 Het betreft de gedichtjes uit de DW: ‘Het Zwaard by ’t Woord (p. 191), ‘Op de Afbeelding van een VIS-
SCHER’ (p. 193), ‘Op de Weerlooshaid’ (p. 220), ‘Op het verdrukken der Hebreen, en Mozes beroep’ (p. 251), ‘Op
het verdrenkken der Egiptenaren, en de vreugde der Hebreen’ (p. 251), ‘Op St. Pieters Naazaat’ (p. 284), ‘Op de
Klooster-bende’ (p. 284), ‘Op de zeekkerhaid van GODTS GENAADE’ (p. 299), ‘Op de deugdelooze Hoflingen’ (p.
300) en ‘Vraag aan eenige Godtgeleerden’ (p. 308).
17 DW, p. 191. 
18 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 6, p. 381, 488-489.
19 DW, p. 220. 
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gang van de Egyptische dwingelandij toonde hij in zijn verzen bij van spreuken
voorziene bijbelse taferelen die het onderdrukken van het Joodse volk door de
Egyptenaren en ‘het verdrenkken der Egiptenaaren, en de vreugde der Hebreen’
voorstelden.20 Maar raker zijn de striemende woorden waarmee hij de monniken
tuchtigt om hun gierigheid:

Op de Klooster-bende.

Men zou veel ligter wol van ’t maager Varkken scheeren,
Dan aan de Klooster-bend’, de konst van geeven, leeren.21

Dat hij ook met andere kerkgenootschappen in onmin leefde, mag vooral na het
verschijnen van ’t Groote Visch-net’ als bekend worden verondersteld.22 Zijn spiri-
tualistische opvattingen botsten voortdurend met de dogmatiek der ‘kerkvorsten’.
Dat hij zich daarbij misschien gedroeg als de luis in hun pels, kan uit het volgende
gedichtje blijken. 

Vraag aan eenige Godtgeleerden

Is Godt een weezen, zoo de de schoolgeleerdhaid zaid,
Van welk een stoffe is dit weezen dan beraid,
Want weezen is een ding, dat stof en forme heeft;
Is Godt zulk een ding, daar stoffe, en forme aan kleeft.23

Hoewel hij de woorden uit de catechismus over de vraag wie God is, enigszins ver-
draaide, is de teneur van dit spotdicht wel duidelijk.24 Spiritualisme verdraagt geen
dogmatiek, het gevoel botst hier met het verstand. In het algemeen kan ten slotte
gesteld worden dat de religieuze denkbeelden, de op- en aanmerkingen in deze tek-
sten, geen duidelijk verschil te zien geven met de eerder besproken opvattingen. In
deze kleine gedichten is overigens wel vaak sprake van een grotere directheid, voor-
al waar het kritiek of spot betreft. 

10.2.3 Leefregels

Uit Zoets werken is een sterke drang aanwezig om de mens bepaalde levensregels
voor ogen te stellen, zowel op godsdienstig gebied als dienstig voor de praktijk van
het dagelijkse leven. Om een naar zijn opvattingen ingericht leven te kunnen leiden,
moet men volgens Zoet zich hoeden voor onmatigheid en zondigheid. Die oproep
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20 DW, p. 251.
21 DW, p. 284.
22 Zie hoofdstuk 7, p.389-398.
23 DW, p. 308.
24 Gebruikt is een latere editie, het populaire werk van Zacharias Ursinus 1664, p. 85: ‘Soo wordt in de Christe-
licke Gemeynte ende Leer door het woordt Wesen Godes, verstaen, het gene dat God is ofte het zijn ende Wesen
Godes, dat is, het gene dat de eeuwige Vader, Sone, ende H.Geest, een yeder by sich sonder het aensien tot elc-
kander, ofte na hare nature bemerckt. 
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de levenswijze naar zijn visie te veranderen is in enkele ongedateerde verzen duide-
lijk aanwezig.

Drie gedichten van grotere omvang zijn in dit kader aan te wijzen. Zeer waarschijn-
lijk hebben zij alle drie gefungeerd als commentaar bij verschillende gravures, die he-
laas niet zijn teruggevonden. Voor een ervan valt in zoverre een uitzondering te ma-
ken, dat er zich in Het groote Tafereel der Dwaasheid (1720)25 een gravure bevindt,
die in veel details overeenkomsten vertoont met de tekst van Zoets ‘d’Overfelle St-
ryd, ontstaan tusschen de Vette Vlees-tijd, en de Maagere Vasten’.26 Zoet beschrijft
hoe de gepersonifieerde vraatzucht, de ‘Vette Vleestyd’, gestegen op het wijnvat, zijn
volgelingen oproept zich paraat te houden, want de ‘Maagere Vasten’ moeten aange-
vallen worden. Het illustere gezelschap zet zich vervolgens in beweging:

Hy zet zig daatlik schrap, tot spuuwen toe gelaaden,
En voert het braadspit, voor een speer, in d’eene hand,
Hy stoft, en poght terstond op zijn manhafte daaden,
Terwijl hy word gevolgt van: Jonkheer lekker tand, 
En Lubbert Nooitverzaad, die dag, en nagt kan eeten.
Hans Slokop volgde voort op ’t daaven[lees: daav’ren] van de trom 
Griet Waaffelbek heeft voort het spinwiel weg gesmeeten,
Wijl Stijntje Grootendorst, door dronkenschap, schier stom,
Een braave waatergal liet, tot ’er bek uit, loopen,
En, met’er eyerkorf, heur dapperhaid bewees.27

De tegenpartij had ‘Paater Visser’ tot hun ‘Admiraal’ gekozen, een ereambt dat hij
tijdens de vastentijd maar al te graag aannam:

Daar meê de Vasten staag zijn kaale beurs koomt kroonen;
Terwijl Heer Stokvis, Raf, en Reekeling, en Sprot,
En Bukking, Abberdaan, Ansjovis, groot van Adel,
Voor Leegerhoofden hem verstrekken, om, vol moed,
De Vette Vleestyd eens te stooten uit den zaadel,
En maaken, tot heur buit, zijn weelde, en overvloed.28

Daarop liet de bende van de ‘Vette Vleestyd’ zich zeven weken lang niet zien. In die
tijd heerste de ‘Maagere Vasten’ over het gehele Roomse Rijk. Maar na Paasavond
toonde de Vleestyd weer zijn ‘oude krachten’. Doch er werd bemiddeld en uitein-
delijk besloten dat iedereen zijn eigen levenswijze mocht kiezen. Met een vredelie-
vende sententie beëindigde Zoet dit burleske commentaar, dat zeker niet gespeend
is van kritiek op de weelde en overvloed van de ‘Vette Vleestyd’ en volgelingen:
‘Het Eeten is nooit zond, het Vasten nooit kwaadt’.29

10 Mengelwerk

25 Amsterdam 1720. Het betreft de prent die de strijd verbeeldt tussen de rijke bezitters van aandelen in de wind-
handel van 1720 en de ‘Aanstaan de Armoede’. Deze prent die waarschijnlijk veel vroeger gedateerd moet worden, is
door middel van het toevoegen van allerlei teksten geschikt gemaakt om die windhandel belachelijk te maken. 
26 DW, p. 75-77. Zie voor dit thema ook hoofdstuk 2, p.108. 
27 DW, p. 76.
28 DW, p. 76.
29 De afbeelding van deze strijd behoorde tot de oudere picturale tradities, waarbinnen de voorstelling van
Brueghel het bekendst is geworden. 
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De overdaad heeft Zoet vaker aangezet tot kritische bespiegelingen. Een afbeel-
ding met het volgende onderschrift: ‘Wie voor het Vlees zorgvuldig wroet, // Die
laat de Ziel in Arremoedt’,30 gaf hem de gelegenheid door deze geestelijke vlees-
geest dichotomie zijn ongenoegen te uiten over de onvoldoende aandacht die men
in het algemeen aan de ziel schonk. In zijn ‘Vlees-Lust’31 wordt het dartele vlees dat
op de prent volgens Zoet blijkbaar in de gedaante van een ezel optreedt, vertroe-
teld, opgepronkt en van ‘lekk’re beeten, En kostelikke drank’ voorzien. Daartegen-
over ‘word de Lieve Ziel de keel schier toe gewrongen, // En, op ‘et allerfelst, van
heur beulin [het vlees], geplaagt’. Wanneer ‘het vlees’ ook maar de geringste kwel-
ling voelt, wordt er geroepen om dokter, drank en smeer, maar niemand zoekt in
zijn eigen apotheek naar middelen om de ziel te onderhouden. Zoet wist de in over-
vloed levende mens ook elders, zij het op een andere toon, te bewegen zijn leven
een christelijker vorm te geven: 

[Wie] Voor ’t Nazaat niet te gierig spaart.
Zig minnelik an ieder toont
Den Armen, met zijn zeegen kroont.
Niet heerscht als Heer; maar als Gods knegt.
Die leeft, in weelden, heel opregt.32

Met deze oproep tot eenvoud, liefdadigheid, simplificeert Zoet zijn voorstelling
van het ware, het pas echt ‘weelderige’ leven, door slechts de nadruk te leggen op de
liefde voor nazaten, naasten en vooral voor God. 

Een derde gravure zal de mens op een zeer indringende manier zijn zondig leven
hebben voorgehouden, want zij inspireerde Zoet tot een hartstochtelijke waar-
schuwing in zijn, ‘Des Doods Wreedhaid over ’t eêlendig Leeven’.33 De blijkbaar
op een gravure afgebeelde van pijl en stalen boog voorziene dood heeft volgens
hem iedereen in de greep van de angst. Die vrees wordt veroorzaakt door de zonde,
die de moeder van de dood is. Of men een machtig keizer, een kunstig dokter of een
kuise Suzanna is, ‘de dood weet, door de tyd, het alles af te maajen’. Doch Zoet kent
de middelen die de mens ter beschikking staan om, naar Gods welbehagen, zich te
wapenen in deze strijd. Het zijn de regelmatig terugkerende levensregels en deug-
den om de dood te overwinnen, die de lezers vooral in de periode waarin er aan de
bundel Parnassus aan ’t Y gewerkt werd, voor ogen gesteld werden. Verschillende
instrumenten worden in dit gedicht aanbevolen om een zalig leven te bereiken: arm
van geest zijn, niet vloeken, de oorlog haten, barmhartig zijn, onkuisheid mijden en
‘Zig vaardig tot den zeegen, Staag voegen, naar de Wet van ’t toegezeegelt Boek’, de
Openbaring.34 Ook hierin beluistert men doperse, collegiantische geluiden. 
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30 DW, p. 79.
31 DW, p. 79.
32 DW, p. 91.
33 DW, p. 77-78.
34 DW, p. 78.
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Dus doende word de dood,
Door ’t zaalig leeven, eer men ’t zelver waant, verwonnen:

De Duivel ’t hooft vertreên; de schrikkelikke Hel,
En al ’er boos gespuis heel makkelik verslonnen.

Die dus het oorlog voert, die gaat het altyd wel.
Maar die op Hooghaid, Magt, op Jeugd, op gryze haaren,

Op Konst, en Weetenschap, en Rijkdom zig verlaat,
Die zal voor zeeker in het lest heel kwaalik vaaren,

En krijgen tot zijn loon, het aller kwaadste kwaad:
De Dood zal over hem, geduurig zege-praalen.

O Menschen! spiegel u dan in dit Zinne-beeld.
Zoo zult gy d’opper-prijs, door uwe deugd, behaalen.

Zie dat gy wijszellik uw leevens rol dan speelt.35

Met behulp van deze afbeelding probeerde Zoet nogmaals door middel van deze
duidelijke vermaning met de teneur van een boetepreek de mensen ervan te over-
tuigen dat een zalig leven slechts mogelijk is, door nederig en vooral deugdzaam te
leven. Dat de ‘werken’ daarin niet veronachtzaamd mogen worden, formuleerde hij
in het volgende gedicht dat slechts in handschrift bewaard is gebleven: 

Zaalig zijn de Barmhartijge, etz. Matth. 5, 6, 7

Die, met d’eerwaarde Naam van Kristenen, poogt te proncken,
En geld, op woeker, zoekt te zetten, daar ’t nooit mist,
Die breng zijn gaaven hier in d’Armen offerkist,
Daar elck, met tien, voor een, word, door Godts gonst beschoncken,
Noch dief, noch Banckrottier hem deez winst belet.
Milddaadigheid de deur des Heemels open zet. 

Denck hoe het eene lid, aan ’t ander, is gebonden;
En hoe het Starcke Staag het swakke dragen moet
Wij worden altezaam, uit eene hand, gevoedt;
Daar Waar, liefde mist, daar is’t geloof vol zonden.
Die ’t meeste voor zich zelf bezit, het minste heeft.
Het is de rijkste man, die ’t meest aan d’armen geeft.

De Vaaders, aan wiens zorg d’uitdeeling is bevoolen,
Met kommer wachtens’, dat ghij dit betrachten zult.
Lijd arremoê gebrek, zij blijven zonder schuld:
Geef dan vrij rijkelik, Want d’ Aelmos kan niet doolen.
Het zaajen gaat voor d’oest, zaai dan vrij mildelijk.
Die d’ Armen wel doet, die verdient-krijgt het heemelrijk. 

Jan Zoet Amsterdam[me]r.36

Kort en krachtig vat hij deze levensvisie samen bij het zien van
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35 DW, p. 78.
36 Zie Bijlage 1A, nr. 11.
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Het Doodshoofd op de Baar

De Dood baart vreugde, of pijn,
Naa hier de werkken zijn.37

Deze gedichten etaleren opnieuw verschillende eerder beschreven opvattingen uit
het moralistisch religieus ideeënarsenaal waarmee Zoet vooral in de jaren zestig en
zeventig voortdurend probeert zijn toehoorders te waarschuwen en te overtuigen. 

10.2.4 Tijdgenoten

Personen uit diverse geledingen van de maatschappij zijn door Zoet in verschillen-
de toonaarden bezongen. De overgebleven niet te dateren verzen over hen, waar-
onder enkele spotdichten, blijken in sommige gevallen bestemd voor niet meer te
traceren figuren. Waarschijnlijk waren zij overwegend uit Zoets directe omgeving
afkomstig. Omdat de inhoud van de meeste van deze gedichten ons inzicht in Zoets
leven en werk niet essentieel verdiept, zullen alleen de meest significante aan bod
komen.38

In het bijzonder valt dan de ‘Tugt-Roede’ op.39 Van dit lange, 124 verzen tellen-
de, intrigerende hekeldicht op twee onbekende rijmelaars, is door de vele crypti-
sche verwijzingen slechts een globale beschrijving te geven. De twee hoofdperso-
nen, de aan de zelfkant van de maatschappij levende ‘dichters’ malle Paai’ en
‘Ligtvink’ hebben nog al wat op hun kerfstok. 

Die, met van der Neevosh kas [Hoevens?],40

Gaaren Messe-kraamer was.
Maar zijn schip kon daar niet vlooten:
Want de Heer van ’t vat vol slooten,
Had geen lugt op dat bewindt:
Des is dit verdoolde kind,
Daar niet goeds van is te hoopen,
Eerloos, uit zijn dienst, geloopen,
En voorschijnt nu, laat, en vroeg,
In een vaatze smokkel kroeg.41

Mogelijk wordt hier verwezen naar een diefstal en ontvluchting waarna Paai in ar-
moedige herbergen zijn onderkomen zocht. ’s Nachts ‘rinkelrooide’ hij over de
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37 DW, p. 90.
38 Onder deze categorie vallen de volgende gedichten: ‘Ernstige Antwoord Aan Karel Verloove’ (p. 63-64),
‘Aan Wouter de Waagnaar’ (p. 89), ‘Tugt-roede’ (p. 83-86), ‘Geluk-wensching aan den E. Heer H.de Moucheron’
(p. 124), ‘Raiskleed, Geschonkken aan Arendt Franszoon Kooningk’ (p. 164-167), ‘Lauwer-Kroon Voor d’Agt-
baare, en Scharpzinnigen Thedoor Anthonio Stos’ (p. 170-171), ‘Aan Schipper Klaas’ (p. 217), ‘Praal-kroontje
aan Juffr.Izabella’ (p. 219), ‘Raiswensch Aan Petronella’ (p. 221), ‘Aen Joris de Dekker’ (p. 249), ‘Aan Kornelis
van Kraaiepoel’ (p. 256), en ‘Op Deziderius Erasmus (p. 299). 
39 DW, p. 83-86.
40 Een anagram zoals er meer in Zoets werken te vinden zijn. 
41 DW, p. 83-84.

603



straten en op zondag was hij op het Spui bij de Lutherse kerk te zien, waar hij pro-
beerde geld van de juffrouwen af te troggelen. Daarbij is hij zo ‘gail als een Sater’,
in de late avonden voortdurend op zoek naar de ‘zoetste Juffers’. De tweede
‘schinder’,42 nog veel smeriger dan zijn kompaan, wil regelmatig om zijn kennis ge-
prezen worden, maar volgens Zoet ontbreekt het hem aan hersens. Het beste voor
hem is

Dat men hem te pronk moet stellen,
In de groote stoel met bellen,
Of, in ’t Dolhuis, voor een tyd,
Dat hy niemand slaat of bijt.43

Deze twee ‘verwaande Zotten’ hebben het bestaan de ‘E’dle Goedaart’ en ‘Vroome
Rijkhart’ met hun pen in hun eer aan te tasten. Zoet vraagt zich af waar zij het lef
vandaan hebben gehaald deze eerbare lieden voor een ‘kind van Kalis benden’ uit
maken. Een van hen schuilt er ‘onder Oompjes veeren’ en leert voor koopman!
Daarom moeten de rijmelaars op hun tong bijten en hun

lompe rijm beschijten,
Dat nog hooft, nog voeten heeft,
En daar zin, nog geest in leeft,
Of zit ergens iet verhoolen,
Dat is, van een aêr, gestoolen.
Daar om, zwijg voor deeze Roê,
Of gy krijgt een Brandmerk toe.44

De details van deze ‘chronique scandaleuse’ ontgaan ons grotendeels, maar tijdge-
noten zullen niet alleen glimlachend deze ‘Ezels, lang van ooren, twee Bokken zon-
der baard, twee Pauwen zonder veeren’ herkend hebben, maar ook de twee zeer
brave burgers. Van die rijmelaars wordt op een ‘koddige’ manier een erg negatief
beeld geschetst, in tegenstelling tot de wel zeer brave en edele zonen van ‘goed ge-
slagt’. Waarschijnlijk heeft Zoet met zijn spot door deze scherpe contrastwerking
beide partijen willen treffen. Wanneer hij deze komische bijdrage voor het Amster-
damse roddelcircuit vervaardigd heeft, blijft eveneens in het duister. Stilistisch ge-
zien is een datering vóór zijn verbanning in 1651 te verdedigen, omdat in die perio-
de vergelijkbare gedichten het licht zagen.45

Onder de resterende gedichten vallen enkele reisadviezen op. Voor een zekere
wellicht zinnelijke Petronella schreef hij een boertig vers waarin weinig aan de fan-
tasie is overgelaten. 
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42 Een schender, lasteraar, of een verkrachter (WNT XIV, 427).
43 DW, p. 85.
44 DW, p. 86.
45 Zoals bijvoorbeeld de Grove Roffel (1639) en later ’t Hollandts Rommelzootje (1650). Zie resp. hoofdstuk 2,
p. 111-115, en hoofdstuk 5, p.304-308.
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RAISWENSCH Aan PETRONELLA

Wel Petronelle gaat gy voort,
En veegt u gat hier aan de poort,
Om aan het Kleefze vat46 te kleeven?
Zoo wensch ik voor u weelig vlais,
Veel hail, en zeegen op uw rais,
En altyd een vermaaklik leeven;
Op dat gy naar uw aigen zin,
De zoete vrugten van de min,
Eer ’t Jaar verloopen is, moogt smaaken,
Zoo kunt gy u op Rais vermaaken.47

Indrukwekkender is zijn serieuze reiswens voor Arendt Franszoon Kooningk. Of
deze geïdentificeerd kan worden als de schoolmeester en medechiliast met wie Zoet
indertijd de herberg dreef in het Roodoolhof buiten de Regulierspoort, is niet vast
te stellen.48 Helaas konden het tijdstip van vertrek en de functie waarin hij afgereisd
is, niet worden teruggevonden, want in de schaars overgeleverde scheepssoldijboe-
ken tussen 1650 en 1670 werd zijn naam niet teruggevonden. Zelfs is het onzeker of
hij inderdaad naar Indië is vertrokken, maar Zoet had hem voor een dergelijke lan-
ge reis naar Java in ieder geval genoeg stof tot overpeinzing meegegeven. Dit af-
scheid heeft Zoets ‘zinglust’ geïnspireerd tot het uit maar liefst dertien coupletten
bestaande ‘Nutte en Noodige Raiskleed’, gecomponeerd op de melodie ‘O
Schoone Nymf aanziet, enz’.49 Kooningk kon uit dit gedicht opmaken dat de stof
van het voor hem bestemde kleed niet uit een winkel kwam om ermee te pronken,
maar afkomstig was van waar iedereen op Gods woord kan vertrouwen en ‘d’Eedle
Waarhaid elk beregt’. Op deze ‘heilige’ oorsprong voortbordurend, met verwijzing
naar in de marge geplaatste bijbelannotaties, herschiep Zoet zijn reiziger in een vre-
delievende ‘Christelijke Ridder’ zonder metalen wapenrusting en zelfs ontdaan van
wereldse kledij. Hij verwacht dan dat de beschermende oppermachtigheid van God
hem zal dienen tot een ‘voorhoofts-plaat’. Verschillende deugden, zoals eerbaar-
heid en zachtmoedigheid, fungeren als weermiddel tegen onkuisheid en grof taal-
gebruik. Stevig moeten de schouders zijn om Gods kruis te dragen en krachtig de
armen om de zonde te verdrijven. De handen worden beschermd door rechtvaar-
digheid, ‘nooit zyn ze vuil van menschenbloed’. Om zijn schande te bedekken
worden de lendenen omgord met waarheid, terwijl de benen worden bekleed met
vredelievendheid.50 Maar,
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46 Waarschijnlijk op weg naar Kleef.
47 DW, p. 221.
48 Zie hierover hoofdstuk 4, p. 323-324.
49 DW, p. 164-167.
50 De christenridder was een algemeen bekend motief, zie bijv.Vondels Hymnus of Lofzangh Vande Chrste-
lycke Ridder (Vondel WB I, p. 446-458). Zoet lijkt zijn concept voor het geestelijke reiskleed echter eerder te heb-
ben ontleend aan De Geestelycke Krijgsman van J. Hollebekius. Deze beschermt zijn strijdende Christen met
vergelijkbare attributen, zoals met ‘waerheydt’, waarmee de lendenen omgord worden. 
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Indien gy meer hebt op uw togt van nooden,
Gaa zelver tot de kas,
Daar word, om niet, ons meerder aangebooden,
Dan ooit van nooden was,
Om ’t naakte lijf, voor rampen te bewaaren.51

De lofwaardige stuurmanskunst die Kooningk lijkt te beheersen, zal volgens Zoet
de zwakke natuur niet in de war hoeven te brengen, wanneer men zich op ‘Kristi
Wet’, en ‘raine Leer’ verlaat. Die kunst is vooral te prijzen wanneer men zichzelf
weet te sturen, dan wordt men namelijk geen slaaf van de zonde. Zoet spoort hem
verder aan de ‘Almagtigen’ voortdurend te prijzen en besluit met de wens dat als
het hem welgaat, de achtergeblevenen niet vergeten mogen worden. Belangwek-
kend is dit gedicht vooral om de spirituele wapenrusting die Zoet zijn ‘broeder’
meende te moeten meegeven op zijn reis naar het verre Java. 

Een ander soort gedicht schreef Zoet om iemand op een komische wijze te kapit-
telen vanwege zijn verregaande slordigheid of domheid. Het volgende tafereeltje
zal ongetwijfeld een momentopname ergens uit Zoets leven zijn geweest, maar het
is vooral de moeite waard als een kluchtige vertelling. 

Aan Schipper KLAAS

’t Waar binnen Haarelem vier uuren pas geslaagen,
Toen ik de Poort uitging, en eensloops naar de schuit,
Om neevens ’t ander Volk, mijn lijf voor geld te waagen.
Maar domme Schipper Klaas, heeft voort het spel verbruidt;
Want wijl hy staag, aan ’t Stuur, niet anders doet dan smooken,
En kwijlbaard als een Bok, zoo heeft hy vuur van doen.
Ik leg mijn Raiszak neer, die voort begon te rooken,
Wijl ’t vuur gezet was daar het niemand zouw vermoên.
Indien de neus, door stank, de tong niet had doen spreeken,
Mijn Brieven, en al dat daar in was, waar verbrand.
Mijn zyde kouszen, en mijn zak, zijn tot een teeken
Van mijn verlies en schaê, alleen door ’t onverstand 
Van Klaas, my toegevoegt, des bidde ik u mijn Heeren,
Verbie hem dit misdrijf, en doem hem, dat hy voort
Mijn schaade moet vergoên; zoo kan de Plompaart leeren:
Dat hy zijn vuur hier naa mag zetten daar ’t behoordt.52

Onder deze categorie vallen vanzelfsprekend ook de nog resterende ongedateerde
portretten die Zoet voorzien had van commentaar. Van deze bijschriften zijn voor-
al de drie kwatrijnen vol lovende woorden bij een portret van Nicolaas Tulp te mel-
den.53 Onder diens fraaie afbeelding, een gravure die mogelijk naar het geschilderde
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51 DW, p. 166.
52 DW, p. 217.
53 Zie Bijlage 1B, nr. 50; ook in de DW, p. 193-194. Een ander bijschrift betreft een afbeelding van de Friese
stadhouder Willem Frederik. Zoets loftuitingen komen volkomen overeen met die voor de elders aangetroffen
verheerlijkingen van de Oranjes (DW, p. 92-93).
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portret van Eliasz Pickeroy (1588-1656) is vervaardigd,54 wordt de populaire, doch
streng calvinistische arts en latere burgemeester van Amsterdam, met de volgende
woorden gewaardeerd:

NICOLAES TULP

Die Tulp heeft al de guer der Planten in gezoogen;
Des waazemt ieder Bladt een lucht, vol levens uit:
De Quaalen staan verbaast: de Doodt schijnt opgetoogen
Nu hij zijn fiere duegdt, aan Amsteldam, vertuit [verbindt].55

Dit bijschrift zal geschreven zijn bij diens ambtsaanvaarding, een gelegenheid die
zich van 1654 tot 1671 verschillende malen heeft voorgedaan. Het is niet uitgeslo-
ten dat Zoet bij Tulps eerste benoeming dit kwatrijn heeft vervaardigd, dus in 1654.
Of de in de DW opgenomen varianten op dit kwatrijn ook in die tijd geschreven
zijn, is niet na te gaan. Zoet bleek deze opponent in geloofszaken daarbij vooral te
hebben gewaardeerd om zijn kunstlievendheid, goedheid en hulpvaardigheid. 

10.2.5 Bruiloftsgedichten in opdracht

Het populaire genre der epithalamia is ook door Zoet met voortvarendheid beoe-
fend. Al veel eerder bleek dat hij met veel genoegen gebruikmakend van een geva-
rieerde veelal erotische woordenschat het prille liefdesleven van jonge paartjes wist
te beschrijven.56 De seksuele component overheerste en de direct betrokkenen zul-
len zich er zeker in herkend hebben. In later tijd hebben verschillende opdrachtge-
vers zich aangediend om Zoet hun bruiloft te laten bezingen. Dat hij zich uitvoerig
van deze taken gekweten heeft, blijkt niet alleen uit een tiental van deze gedichten
die in de DW zijn opgenomen, maar ook uit enkele ons overgeleverde plano’s. Ge-
bruikelijk was dat dergelijke verzen werden afgeleverd aan familie en andere be-
langstellenden, die dan tevens de eronder geplaatste ’toezang’ konden meezingen. Na
afloop zullen alleen aperte liefhebbers die plano’s bewaard hebben, maar wat Zoets
verzen betreft, ontbraken die blijkbaar. Het is daarom zeker niet uitgesloten dat Zoet
veel meer dan de reeds bekende bruiloften met zijn zangen heeft opgeluisterd. Hoe-
wel de ons resterende bruiloftszangen op een enkele na niet gedateerd zijn, mag op
stilistische gronden worden aangenomen dat zij over het algemeen na het aflopen van
zijn ballingschap zijn vervaardigd. Een uitzondering moet gemaakt worden voor het
plechtige ‘Huwlix-Wit voor Adam Heysterman, en Hester Mol’ dat al uit 1643 stamt.
Dat gedicht is vooral belangrijk om Zoets getuigenis van zijn geestelijke worsteling.57
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54 IB: M5483. 
55 Geciteerd naar de tekst onder het portret, ook in DW, p. 193.
56 Zie hoofdstuk 3, p. 128-130. Uit de jaren veertig stammen zeker ook de niet verder te traceren, in een boerti-
ge taal geschreven ‘Kupidoos Kwak-praatje’; (DW p. 373-375), en zijn ‘Banket-Rolle’ en ‘Bruilofts Kwikken’
(DW p. 362 en 375).
57 Zie hoofdstuk 4, p. 87.
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De boertige toon in andere gedichten uit vroeger jaren heeft plaats gemaakt voor een
wat plechtiger dictie en de besproken personen zijn door toevoeging van significan-
te details herkenbaar. Een dergelijke, zij het minimale karakterisering in combinatie
met een enigszins op het toekomstig echtelijk paar toegesneden taalgebruik, laat zien
dat de bruidsparen uit verschillende lagen van de bevolking er geld voor over heb-
ben gehad om Zoet met een vers hun feest te laten opluisteren. Over deze paren die
voor het grootste deel in Amsterdam hun bruiloft vierden, valt helaas niet méér te
melden dan uit de gedichten valt op te maken.58 De uitgever heeft Zoets bruiloftsge-
dichten achterin de DW bij elkaar gezet en de bijdrage voor het deftigste paar, Jo-
hannes Bas en Anna Maria de Marees, blijkbaar de eerste plaats gegund. 

Omdat een aparte beschrijving van elk epithalamium onevenredig veel plaats zou
innemen en de teksten nog al wat herhalingen bevatten, kies ik voor een algemene
karakteristiek, waarbij opvallende details apart belicht worden. Zoet schaarde zich
met de beoefening van dit genre onder de vele bekende en nog meer onbekende,
anonieme dichters. Ondanks het ontbreken van een grondige diachrone vergelij-
king van het overvloedig bewaarde materiaal is na enkele voorstudies over inciden-
tele epithalamia wel aan te nemen dat de voorschriften van Julius Caesar Scaliger
een normerende invloed op de beoefenaars van dat genre hebben uitgeoefend.59

Volgens hem dienden in de beschrijving vooral de lusten van de bruidegom en de
bruid benadrukt te worden, voor haar wat meer versluierd dan voor hem. Belang-
rijk was tevens dat de huwelijksnacht in de ogen van de bruid als een strijd werd
voorgesteld, na afloop kon men tenminste hopen op de overwinning in de vorm
van het te verwachten nageslacht.60 Welke ontwikkelingen er sindsdien hebben bij-
gedragen tot het vrij uniforme bruiloftsgedicht in de zeventiende eeuw, valt buiten
mijn onderzoek. Een feit is wel, dat de kern van Scaligers voorschriften, de aan-
dacht voor de lustbeleving van het jonge paar, is gebleven, zij het steeds meer in be-
dekte bewoordingen. Daaromheen zijn vooral wervingsperiode, biografische as-
pecten, het prijzen van de bruid en de warme jaargetijden vaste bestanddelen.

Ook in Zoets bruiloftsgedichten figureren deze aspecten. Daarnaast treden er re-
gelmatig de voor het huwelijk en zijn voltrekking geëigende mythologische figuren
op, in de grotere gedichten voor voorname bruiloften zelfs begeleid door verschil-
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58 In de DW worden de volgende paren vermeld voor wie Zoet een bruiloftsdicht heeft vervaardigd: Johan Bas en
Anna Maria de Marees, p. 321-325 (1662), Pieter Muis en Anna Beeverburg, p. 325-328, Louys Kraayer en Adriana
de Gein, p. 328-333, Joan Gramsberg en Janneken Monstermans, p. 332-336, Joan Selkaart en Elizabeth van Hoof,
p. 336-339, Floris HendrikszVisscher en Marytje Remieuwes de Hond, p. 340-341, Abraham Klaaverblad en Eliza-
beth Hontom, p. 341-345, Willem Dop en Aletta Niezen, p. 345-347, Tobias Zwytzer en Joanna Burghgraaf, p. 348-
351, Kornelis Jansz en Marytje Huiberts, p. 352-355. Niet in de DW: Huwelix-wit voor Adam Heystermans en Hes-
ter Mol, 1643 – zie Bijlage 1B, nr. 22. Letterkrans Ter Bruiloft van den Heer, en Meester Adriaan Noirot Der Rechten
Voorspraak in den Hove van Hollanden, en juffrouw Christina van der Horn (1657) – zie Bijlage 1B, nr. 53; De Trouw-
en Sterfdag Van wijlen Juffr. Anna van Duinen, Overleeden Bruid en Gemaalinne van Sr. Lodwyk Walraven, Voor-
gevallen in Amsterdam, op den tienden dag van Bloeymaand, 1661 – zie Bijlage 1B, nr. 67; Huwlix-Praal-Kroon,
vertoont ter Bruiloft van Andreas Meyer en Juffr. Hester van Wassenbergh (1662) – zie Bijlage 1B, nr. 69.
59 Zie over deze materie Bouman 1982, Schenkeveld-van der Dussen 1974, 1979 en 1979a.
60 Schenkeveld-van der Dussen 1974, p. 451.
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lende gepersonifieerde deugden. Een centrale rol speelt de ‘Teelzucht’, de mis-
schien aan Vondel ontleende personificatie van de zin om zich voort te planten.61

Relatief veel aandacht besteedde Zoet aan biografische bijzonderheden en kenmer-
kende lokale omstandigheden van de jonge geliefden, waardoor de niet ingewijde
zich toch een beeld kon vormen van wie er bejubeld werden. In christelijke epitha-
lamia was een bekende constante de door God gedane partnerkeuze. Voor Zoet
was deze hogere beschikking zelfs een onmisbare voorwaarde voor een ideaal hu-
welijk, alleen diende Cupido in een aantal gevallen ervoor nog te zorgen dat de toe-
komstige echtelieden in liefde ontbrandden. 

In Zoets bruiloftsverzen zijn de genoemde aspecten in een vaste structuur telkens
terug te vinden. De mate waarin zij zich onderscheiden van alle anderen zou een af-
zonderlijk onderzoek vergen, maar misschien kunnen zij op grond van wat speci-
fieke eigenschappen toch al als een afzonderlijke groep gezien worden. Opvallend is
tenminste de wijze waarop de lusten beschreven worden en de stimulansen om het
huwelijk op een hemelse wijze te consummeren. De weduwnaar Louys Kraayer
hertrouwde met de veel jongere Adriana de Gein en Zoet vond na vele regels:

My dunkt dat zig de Bruid, door mijn gesnap, ontstelt, 
En beeter kooren weet om in heur voor te zaayen.
Heer Bruidegom, vaar wel, en laat u Kraayer, kraayen,
Zoo lang, tot dat Diaan, heur Broeder heeft gewekt.
’t Is best dat gy de Bruid, met uw vleug’len dekt,
En aan heur geeft, dat heur de trouw-kus poogt te schenkken.
Zie, hoe heur oogen u, met duizend lonkken, wenkken;
Heur desolaaten boel, wil van u zijn geredt.
Men vind nooit grooter vreugd dan in het Bruilofts bedt.62

Al eerder wees ik erop dat Zoet zijn lezers door een sententie als slotregel te gebrui-
ken zijn gedicht een didactische meerwaarde toekende.63 Ook voor deze gelegen-
heden achtte Zoet het toevoegen van spreuken blijkbaar nuttig. De bruiloftsgan-
gers werden bijvoorbeeld daarmee voortdurend aan de vreugden van het
bruiloftsbed herinnerd. Die genoegens werden ook bezongen in de toegevoegde
liederen, ‘Toezang’ genaamd. Op bekende melodieën werden de feestgangers met
grote voortvarendheid aangezet ‘hun fluit te vegen’, het paar te bedde te dansen en
hun ‘Teelzugt’ te bezingen.64

Als andere mogelijk distinctieve eigenschappen kunnen zijn plastische beschrij-
vingen gezien worden, waarmee vooral de bruidegom en een enkele maal ook de
omgeving getypeerd werden. Uit Zoets karakterisering valt dan vaak, onder voor-
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61 De Vooys zag deze personificatie van de ‘neiging tot voortplanting’ als een vinding van Vondel (Vondel WB
III, p. 508, noot 82). 
62 DW, p. 330.
63 Zie hoofdstuk 7, p. 436.
64 Zoals ‘Laura zat lest by de Beek, enz’; DW, p. 344, en ‘O schoonste Parzonaadje’ (p. 346). De ‘vooysen’ wer-
den eerder gebruikt door resp. J.H. Krul en G.A. Bredero. Zie Bijlage 2.
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behoud, het beroep van de bruidegom te destilleren. Als Zoet in zijn epithalamium
voor Abraham Klaaverblad en Elizabeth Hontum de eerste zeven coupletten wijdt
aan lichamelijke kwalen en verwondingen, daarbij ter genezing wijst op de genees-
kunsten van Galenus Abrahamsz en Paré, dan is het aannemelijk dat deze Abraham
het beroep van apotheker uitoefende. Helaas moest hij ‘bus, en zalf verlaaten’, toen
hij merkte dat zijn hart verwond was, want daartegen waren in de apotheek geen
middelen voorhanden. De getroffene moet ‘zig voegen voor de troon, daar Venus
zit te pronkken’.65

In zijn ‘Kermis-veel, Van Pieter Muis en Anna Beeverburg’ schonk Zoet ruime
aandacht aan een dramatische periode in Amsterdam. Dit huwelijk werd namelijk
gesloten in de tijd dat Amsterdam een hevige aanval van de pest te verduren had
(1664). Dat er desondanks werd getrouwd, heeft hem er toe gebracht deze tegen-
stellingen op een treffende wijze in beeld te brengen. Los van die toch vreugdevolle
gelegenheid laat het volgende tafereel onder meer zien hoe er in Zoets kennissen-
kring behoefte bleek te bestaan aan een extra stuiver:

Schoon de Pest, met duizend schigten,
Schiet, van heur gespannen peez:
Schoon de dood het al doet zwigten,
En verbaazt, door schrik, en vreez:
Schoon men neegen honderd Lijken
Ziet begraaven, in een week.
Schoon zig Hans Oom mag verrijkken,
Aan den oever van die Beek
Schoon men Van der Laan ziet draaven,
Met zijn brieven door de Stadt:
Schoon Verloove, van die gaaven,
Gaaren meê een vetjen had:
Schoon Jan Zoet de kraan wil sluiten,
En zeer gaaren was in ’t Gildt [erbij horen],
Om ’t genot van zoo veel kluiten [geld],
Als Van Zaanen heeft gespilt:
Schoon men roept, in alle straaten:
Heeden leeven, morgen dood,
Minne kan heur werk niet laaten,
Al is ’t lijden nog zoo groot.66

In tijden van pest was er een tekort aan aansprekers;67 blijkbaar waren velen, belust
op een ‘vetje’, een voordeeltje, daarvoor wel te porren. Ook Zoet bleek daarvoor te
voelen en overwoog daarom zelfs de herberg te sluiten. Opvallend is in dit frag-
ment de laconieke houding die hij tentoonspreidt tegenover de alom aanwezige
dood. Ondanks het grote aantal sterfgevallen lijdt het leven geen gevaar; indien het
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65 DW, p. 342.
66 DW, p. 325-326.
67 Karel Verloove was ook aanspreker; Visser 1988 I, p. 78.
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bruiloftsbed maar door God gezegend is, vergoedt de Teelzucht, wat de dood ge-
roofd heeft. Daarom verwacht Sint Peter (Pieter Muis) na ‘hetgeen de Trouw ge-
biedt’ van zijn Anna na negen maanden een ‘muisje’. Dit motief dat het nageslacht
de leegte opvult die de dood heeft achtergelaten, is echter niet exclusief voor Zoet,
evenmin als zijn spel met de naam van de bruidegom. Misschien is de afstandelijke,
licht ironische beschrijving van deze ellende binnen het genre van de bruiloftsge-
dichten wel typerend voor Zoet. 

Voor hoger geklasseerde bruidsparen heeft Zoet vele coupletten over. Zo beslaat
de barokke uitwerking van een droomverhaal waarin een keur van mythologische
figuren het huwelijk voorbereidt van Andreas Meyer en Hester van Wassenbergh,
inclusief de ‘Toezang’ maar liefst zes bladzijden. Met dit soort dichtwerk lijkt Zoet
zich te conformeren aan het gebruik van zijn tijd, misschien meer dan met zijn klei-
nere gedichten voor lager gekwalificeerde bruidsparen. 

Tot besluit van deze bruiloftgedichten in opdracht verdient vanwege de afwij-
kende stijl zijn bijdrage aan het huwelijksfeest van Willem Dop en Aletta Niezen
een aparte vermelding. Uit de tekst is op te maken dat het is geschreven tijdens een
van de Engelse oorlogen. Zoet laat het dodelijk vuur daar scherp contrasteren met
het vuur in de harten van de echtelieden. Zij dienen zich daarom in navolging van
‘Heer Adam’ weliswaar te vermenigvuldigen, maar moeten wel bedenken dat hun
liefde in de eerste plaats op een hemels fundament behoort te rusten.

Niet op teellust in natuur;
Maar nog meer dan sterflijk vuur,
Voor uws harten doelwit houwt.
Aller goedshaids Hail fontain,
Zal gewis, in overvloed,
Stroomen op uw alle goed;
En u onbesmet, en rain,
Voor ’t Megeerze [van Venus afkomstig] vuur bewaaren,
Door zijn dienstb’re Heemelschaaren.68

In hoeverre dit stijve en stroef lopende gedicht op conto van de wensen van het
bruidspaar gezet moet worden, of dat Zoet zelf gedreven door religieuze gevoelens
zijn gebruikelijke stijl wijzigde, is moeilijk te beoordelen. 

De drie teruggevonden huwelijksgedichten die niet in de DW werden opgeno-
men, sluiten wat betreft structuur en motieven naadloos aan bij Zoets andere epit-
halamia. Een is echter om het beschreven voorval bijzonder: de bruid, Anna van
Duinen, overlijdt voordat zij aan het bruiloftsmaal kon deelnemen.

De Trouwkus scheen u niet dan zeegen te belooven:
Maar, och! toen ’t tijd was om ter Bruilofsdis te gaan,
Toen quam, toen quam, te post [snel], het bitter uurtje aan,
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Daar in de dood, uw Bruid, het leeven zocht te rooven.
Zy zuchte, en zag u aan, met traanen in ’t gezicht.
De schoonste peerel smelt, in wrange azijn, zeer licht.

Mijn waarde Bruidegom, mijn Lief, mijn uitverkooren,
Zo zeize, met de dood al op de lippen, ‘k zal
De Bruilofsvreugde nooit, in ’t bitter tranendal;
Maar wel omhoog, by God, in ’t Koor der Englen, hooren.
Ik ben uw Bruid; maar daar zal mijn Bruiloft zijn.
Twee Lieven scheiden nooit, dan met verdriet, en pijn.69

10.2.5.1 De ‘Huuwliks-Spiegel’ 
In zeker opzicht sluiten de latere huwelijksopvattingen, waarin de ‘Teelzucht’ niet
meer centraal staat, aan bij een groep van vijf gedichtjes onder de titel, ‘Huuwliks-
Spiegel’.70 Deze in de DW achter de bruiloftsgedichten geplaatste suite bevat twee
verzen die erboven geplaatste spreuken, ‘Grondreegels’, van een commentaar voor-
zien. Daaronder bevindt zich het ‘Huuwliks Zinne-beeld’ gevolgd door ‘Bindzel-
Zin’, het vijfde is een ‘Toezang’, een boertig drinklied als tegenhanger. Afgaande op
de opmerking dat de grondregels op een ‘Verbeelding’ slaan, moet deze combinatie
als emblematisch beschouwd worden; een conclusie die al besloten lag in de titel
van het derde versje, ‘Huuwliks Zinne-beeld’. 

Op de eerste spreuk ‘Voorzigtighaid voegt voor de Trouw, // Een blinde greep
baart naberouw’, opent Zoet deze suite met de lezer ervan te overtuigen dat hij niet
zijn dartele lusten, maar het ‘hailig spoor, van Izak, in de Min’ moet volgen.71 Weert
men volgens Zoet zijn eigen lusten niet

En kust me ’t dart’le vleesch, voor heur vergifte mond,
Zoo zal me, in ’t Bruiloftsbedde, een nest vol slangen vinden:
En zaillen, met ’er haast, de welvaart in de grond.72

Dartelheid wordt ook in het volgende gedicht afgestraft, ‘Hoe gaat Godts roê te
gast op heure dart’le huidt?’ Over het ‘Kristen Paar’ spreidt de met rijpe druiven
behangen wijnstok echter haar ranken uit. Met de bekende symboliek wordt in het
‘Zinne-beeld’ het door God gezegende traditionele rolpatroon van man en vrouw
bevestigd:

Huuwliks Zinne-beeld.

Het Huuwlik, daar de liefde in speelt,
Word, op ’t konstigst’, afgebeeldt,
Met eene vrugtb’re Daadelboom,
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69 De Trouw- en Sterfdag van wijlen Juffr. Anna van Duinen, Overleeden Bruid en Gemaalinne van St. Lo-
dewyk Walraven. Zie Bijlage 1B, nr. 67.
70 DW, p. 355-358.
71 Hiermee wijst Zoet op Genesis 24, waarin Isaac de door God voor hem uitverkoren vrouw (Rebekka)
trouwt.
72 DW, p. 355.
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By d’eed’le Wijnstok, aan den stroom,
In vette, en goede grond, geplant,
Te zaam vereenigt in Godts handt.
Den Haan, vertoont ’s Mans wakkerhaid,
Het Tortelduifje, met beschaid,
De Huiszorg van de Kuisze Vrouw.
Zoo groeit ’er Stamboom. door de trouw,
Gelijk een Zeeder, hoog, en schoon:
’t Gezeegendt Huuwlik spand de kroon.73

Het is niet duidelijk of Zoet hier een bestaande afbeelding interpreteerde, of zelf de
symbolen combineerde om de ideale samenleving van man en vrouw te visualise-
ren. Hij benutte daartoe de palmboom als symbool van onder meer de standvastige
christen74 en de wijnstok als dat van de vruchtbaarheid. Beide zijn in Gods hand de
ideale bouwstenen voor een gezegend huwelijk. Van het cryptische gedicht waar-
mee het ernstig en vermanend deel van deze serie besloten wordt, Bintzelzin, is ook
de autograaf bewaard.75 In een fraai duidelijk, licht hellend handschrift licht Zoet
voor de ‘fiere bruidt’ met behulp van een grote schakering aan kleuren de diepere
zin van de huwelijksband toe. Hiermee besluit Zoet zijn serie adviezen voor het
bruidspaar. 

Met een vrolijke ‘Toezang’, een drinklied op de spreuk ‘By de Wyn, en by de
Jeugd, // Voegd niet dan vermaak, en vreugd’ moet de ernst van het bijna voltrok-
ken huwelijk plaats maken voor een vrolijk drink- en dansfeest.76 Op de melodie
van het bekende ‘Prins Robbert is een Jentelman, enz.’ worden de feestgangers tot
een forse dronk en voortdurend zoenen aangespoord. Toch ontbreekt ook hier
Zoets adviserende stem niet, want in de marge wordt tot drie keer toe het aantal
roemers vermeld dat ‘geveegd’ moet worden en eenmaal aangegeven dat de ‘Vrij-
ster’ dient gekust.

Met deze gehele emblematisch didactische voorstelling die waarschijnlijk gevi-
sualiseerd werd door prenten, heeft Zoet zijn opvattingen over het huwelijk in
een traditioneel christelijk perspectief geplaatst. De daarin vigerende denkbeelden
over de verhouding tussen man en vrouw en het huwelijk waren met een schat aan
voorbeelden en verhalen voor iedereen reeds geruime tijd herkenbaar vastgelegd
in het oeuvre van Jacob Cats. Zoets afhankelijkheid van diens gedachtewereld is
duidelijk terug te vinden in deze ‘Huuwliks-spiegel’, niet alleen ten aanzien van
gemeenplaatsen als strenge zelfbeheersing voor het huwelijk, maar ook in het be-
denken van emblematische voorstellingen. Zoals eerder werd verondersteld weet
Zoet ontleende beelden met een passende verklaring op eigen wijze te combine-
ren.77 Hij noemt de spreuken die het fundament van een gezegend huwelijk moes-
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73 DW, p. 356.
74 Zie daarover bijv. Koning 1722 II, p. 42.
75 Zie Bijlage 1A, nr. 12.
76 DW, p. 357-358.
77 Zie mijn veronderstellingen bij Huuwlix Voorspook, hoofdstuk 9, p. 553.
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ten omschrijven ‘Grondreegelen’, een begrip dat ook Cats gebruikt, bij wie tevens
de term ‘grondhuwelijk’ voorkomt als typering voor het huwelijk tussen Adam
en Eva. De hooggeprezen ‘Teelzugt’ is, in tegenstelling tot zijn permanente aan-
wezigheid in Zoets bruiloftsgedichten, bij Cats totaal afwezig, net zoals de vreug-
den die met deze begeerte gepaard dienen te gaan. In de nu door Zoet gepresen-
teerde ‘Spiegel’ prevaleren voor bruid en bruidegom vooral kuisheid en mijding
van zonde. Daarvoor bleven de feestgangers echter gespaard, zij konden zich blij-
ven uitleven. 

10.2.6 Resterende gelegenheidsgedichten 

Onder de gelegenheidsgedichten resteren een tiental ‘geboortegroeten’ en drie epi-
tafen.78 De meeste beslaan hooguit een enkele bladzijde, zijn deels in de DW bijeen-
geplaatst en een aantal is zelfs gedateerd. In de verjaarsgedichten is de toon evenals
in de bruiloftzangen toegesneden op de status van de jarige, hoe lager zijn plek in de
maatschappij was, des te boertiger Zoets stijl. Zo begint de ‘Geboorte-Groet’ van
21 januari 1653 voor een zekere A.B., duidelijk een barbier annex chirurgijn, met de
volgende woorden:

Arendskuikken, rad van wiekken,
Bloedvergietter, vreemd van aart,
Snaakze bulbak voor de ziekken.
Vriend, en vyand van de Baardt.
Heeden koomt u Appolloontje,
Weêr begroetten, met een lag;
En de Sprokkel brengt ‘et kroontje,
Daar men uw Geboorten-dag,
Naa de konst, in vind beschreeven.79

Daarna lijkt Zoet het voordeel voor de zieke te benadrukken van de kluchtige, maar
ook wijze levenshouding van deze veertigjarige in Amsterdam werkzame Arend
Baardt(?) met de spreuk ‘Wie de zorg een klugt kan maakken, Die krijgt booter in
zen pap’. Of Zoet, voor wie het spotten niet vreemd was, hem ook de ironie die in
dit spreekwoord gelegen moet hebben, voorhield, is niet goed uit te maken.80
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78 Andere gedichten van Zoet in de DW op iemands verjaardag of overlijden zijn: d’Onverwelkbaare Cypres-
kroon gezet op het lijk van Joost de Baats, (p. 204), ‘Geboorte Krans Voor d’Eedele Jongkvrouw Anna Pauw’(p.
214), ‘Het Jaargety Van Herodes Boortedag’ ( p. 215), ‘Kraam-vreugd’ (p. 215), ‘Praal-kroontje aan Juffr. Izabel-
la’ (p. 219), ‘d’Onverwelkbaare Lauwer-kroon voor Klaas Klaasz Klainbergen’ (1669) (p. 229), ‘Jaargetijde, der
Geboorte-dag Van Jan Klaasz. Kwispel’ (1666) (p. 231), ‘Ter Verjaaringh Van Kornelis van Hofland’ (p. 234),
‘Jaar-gety Van de Geboorts-dag Van Abraham Moolenyzer’ (1657) (p. 252), ‘Geboorte-groet Aan d’Eerbaare, en
Deugdrijkke A.B’ (1653) (p. 253), ‘Geboorten-groet Aan V.B.’ (1647) (p. 254), ‘Geboorte-taart Van Rainier Red-
inkhoven’ (1654) (p. 255), ‘Op de Graf-Steen Van Catharina de Vries’ (1671) (p. 206), ‘Op ’t schielik Overlijden
van Jan van Bergen’ (p. 265), en ‘Graf-schrift Op Pieter Kornelisz Hooft’ (1647) (p. 300). 
79 DW, p. 253.
80 Zie voor beide betekenissen WNT III-I, 702.
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In Zoets milieu zal zijn latere collega Abraham Moolenyzer die op 5 december
1657 de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, de faam van wijntapper hebben gehad. In
zijn ‘Jaar-gety, van de Geboorts-Dag’ schreef Zoet

De lekker [deugniet] groeide met de jaaren,
Het wierd een jongen als een Aap; 
Des ziet hy zulk een dier zoo gaaren,
Als ligte Klaar, een ritze Paap.
Dit kan de daad aan elk bewijzen,
Die maar voorby zyn Winkkel treet.81

Of zijn gedichten bij zulke gelegenheden Zoet toegang verschaften tot de feestdis,
is niet altijd duidelijk. Van zijn neef Rainier van Redinkhoven, die op 11 november
in 1654 zijn verjaardag vierde, schijnt de in die tijd tot ballingschap veroordeelde
Jan Zoet tenminste op een uitnodiging te rekenen. Hij beëindigt zijn gedicht name-
lijk met de verwachting, ‘Opregte vriendschap, laat zig altyd zien, en hooren’.82 Of
deze welvarende neef die zelf op een schuttersstuk uit 1639 pronkt,83 op Sint Maar-
ten zijn waarschijnlijk in armoe gedompelde neef op een stuk taart en een glas wijn
heeft getrakteerd, vermeldt de historie helaas niet. 

Het is in ieder geval uitgesloten dat hij een uitnodiging heeft ontvangen van
‘d’Eedele Jongkvrouw Anna Pauw’. Voor deze hofdame uit ’s-Gravenhage schreef
Zoet ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag een ‘Geboorte Krans’.84 Hij be-
gint met de ogen van deze ‘Sint Anna’ te prijzen, die zo ‘heet van Min’ zijn, dat zij
zelfs de Hofvijver doen roken en vele harten om haar gunst lieten smeken.85 Ver-
volgens stelt hij haar voor haar borst te besteken met gele boterbloemen en
‘Rooderoozen, van een week’. Ten slotte spreekt Zoet de hoop uit dat zo’n hofju-
weel niet zou verdorren op haar steel, maar ‘Van een Eedle hand’ geplukt zal wor-
den, ‘tot hail van ’t Vaaderland’.86 Hoewel hij Anna aanvankelijk leek te typeren als
symbool van de vruchtbaarheid, door de symbolisch aangeboden bloemen, liet hij
ook haar luchthartige opvattingen over de liefde doorschemeren. De boterbloemen
verflensen namelijk snel na geplukt te zijn en de rozen zijn al een week oud. Het
wordt voor haar langzamerhand tijd naar een huwelijk uit te zien. Mogelijk was de
oude iconografische toepassing op het celibaat ook een reden te meer voor Zoet om
juist de boterbloem aan te bieden. Deze Anna zou te identificeren kunnen zijn als
de dochter van de heer van Heemstede, Reynier Pauw. Het verdere leven van deze
vrouw heeft volgens een enkele getuigenis in ieder geval de ware liefde moeten ont-
beren.87 Deze ‘Geboortekrans’ zou in dat geval in mei 1653 geschreven zijn. 
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81 DW, p. 252-253.
82 DW, p. 256.
83 Van Bartholomeus van der Helst, aanwezig in het Rijksmuseum, inv. nr. SK-C-375.
84 DW, p. 214-215. 
85 Sinte Anna werd aangeroepen tegen onvruchtbaarheid.
86 DW, p. 215.
87 Zie over haar Hulkenberg 1975, p. 55. De genealogie van de familie Pauw is te vinden in Elias 1903, p. 191-202.
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Tot slot vraagt het ‘Jaargetijde, der Geboorte-dag Van Jan Klaasz. Kwispel’ uit
1666 enige aandacht.88 Op diens 35ste verjaardag schrijft Zoet een uit twaalf sextet-
ten bestaand gedicht, vermeerderd met een ‘Morgen-Wensch’. Daaruit blijkt, dat
deze uit Haarlem afkomstige welvarende Kwispel in Amsterdam een voorspoedig
leven leidde, maar dat een jaar geleden zijn vrouw ‘in Godts hoogen troon [werd]
gehaalt’. Het kort daarvoor geboren zoontje ‘lag schier als een verlooren Lam’ om
‘’t miszen van de volle pram’. Deze droeve periode loopt nu ten einde, want bin-
nenkort zit Kwispel weer aan de bruiloftsdis. Zoet verwacht niet alleen dat hij daar-
mee zijn rust zal hervinden, ‘die zoeter is dan hooningraad’, maar ook dat

Dit Jaargety zouw, zonder pijnen,
Nog dikwijls, aan het Y, verschijnen:
Maar, ogh! mijn tong aart [is net als] al de rest:
Zy kan dien zeegen niet doen vloeijen.
d’Almagtige wil ’t kwaad uitroeijen,
En schenkken u het allerbest.89

Met de aparte ‘Morgen-Wensch’ wijst Zoet nogmaals op Gods zegeningen voor
hem. De naam Kwispel verleidt de dichter tot een rijm op ‘mispel’ als symbool voor
het vergankelijke leven, eerst heerlijk, ‘maar weêr zeer haast verrot’. Het algemene
besef van de vergankelijkheid van al wat op aarde leeft, weerhoudt hem er niet van
deze Kwispel nog vele jaren toe te wensen. Zoet heeft voor hem ten slotte nog een
gift in petto

Wilt dan, van mijne hand, dit klain geschenk ontfangen,
Waar aan dat gy mijn hart, heel naakt, ziet voor u hangen,

Lees, en herlees het vry, gy vind’er, naar de kunst,
Uw voor- en teegenspoed; mijn harte, en mijn gunst.90

Met een dergelijk duidelijk ontspoord barok beeld, heeft Zoet deze Kwispel onge-
twijfeld een spiegel van zijn eigen leven willen voorhouden.91

Veel meer dan bij de bruiloftszangen het geval was, zal dit soort gedichten voor-
al geschreven zijn voor familieleden en vrienden. We moeten aannemen dat het
toeval deze verzen gered heeft. Zoets productie van dit soort gelegenheidsgedich-
ten lag ongetwijfeld veel hoger.Welke plaats de bejubelde personen in zijn net-
werk bekleed hebben, is amper na te gaan, belangrijk was, dat hij zo’n netwerk be-
zat. Dat diende vooral te functioneren in tijden waarin men was aangewezen op
vrijwillige hulp. Tijdens zijn ballingschap kon die zeer welkom zijn, zoals de ver-
melde verwachting van een teken van vriendschap van de welvarende neef Redink-
hoven.
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88 DW, p. 231-234. 
89 DW, p. 233.
90 DW, p. 234.
91 Deze metafoor werd eerder genoemd om de poëtische kwaliteiten van Zoet onderuit te halen. Zie Witsen
Geysbeek 1827 6, p. 592. 
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Indien Zoet ook een ook ruime hoeveelheid lijkdichten heeft vervaardigd, dan is
daar zeer weinig van bewaard gebleven. Eerder vermeld waren Zoets grafdicht bij
het overlijden van Jacob Cats en zijn kleine epitaaf op Rixtels verscheiden. Van de
resterende gedichten verdient Zoets onbeduidende distichon op het overlijden van
P.C. Hooft slechts een vermelding, het bevat alleen maar enkele toespelingen op
diens naam.92 Een ietwat merkwaardige reden om iemands overlijden te betreuren,
is te vinden in een grafdicht voor Catharina de Vries. Haar vader nam kennelijk een
grotere plaats in Zoets hart in dan de overledene zelf, want in dit gedicht op haar
dood op 9 oktober 1671, wordt hij niet vergeten. Zoet troostte de moeder om het
verlies van Catharina, in wie ‘des Vaaders weezen, na zijne dood, volkoomen scheen
herreezen’.93 Onderaan deze ‘Graf-Steen Van Catharina de Vries’ motiveerde Zoet
zijn bijdrage: ‘Om dat ik Deelgenoot was van heur Vaaders gunst’. Met een derge-
lijke toevoeging is zijn bijdrage, een blijk van dankbaarheid, formaliteit geworden.

10.2.7 Diverse gedichten 

De overgebleven, niet te categoriseren kleine versjes laten zien dat de meest uitlo-
pende zaken voor Zoet een poëtische potentie bezaten, die hem de gelegenheid ga-
ven tot een woordspel, het uitwerken van een tegenstelling of paradox. Van sommi-
ge is het de moeite waard ze in de volgende kleine bloemlezing aan de vergetelheid
te ontrukken. Gebeurtenissen of personen uit zijn directe omgeving inspireerden
hem blijkbaar het meest.

Het eerste voorbeeld betreft de extreme koude die in maart 1667 niet alleen de
Nederlanden teisterde, maar ook in het buitenland gevoeld werd, door Buisman ‘de
legendarische koudegolf’ genoemd.94 Door gebruik te maken van de tegenstelling
tussen water en ijs, tussen schepen, mensen en vee, legt Zoet de nadruk op het over-
rompelende van die koudegolf. Binnen een etmaal was het IJ herschapen in een
brug. 

Op de laate, en strenge Koude, in ’t Jaar 1667.

De Maart zag net heur zeventiende dag,
Toen ’t schatrijk Y, nog vry, en open lag,
En door heur stroom de Kielen liet braveeren,
Nu oost, dan west, hier zuid, daar noorden aan.
Maar eer de Zon heur dagrais had voldaan;
Moest Schip en Schuit weêr in ’er haaven keeren,
Wijl ’t waater was herschaapen tot een brug,
En mensch, en vee, liet draaven op ’er rug.95
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93 DW, p. 206. 
94 Buisman 2000, p. 610-613. 
95 DW, p. 220. Deze speelse getuigenis bevindt zich niet tussen de door Buisman gebruikte bronnen.
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Ook in dit dichterlijke spel komt de oude trots van Zoet op de rijkdom van Am-
sterdam even om de hoek kijken.96 Een vergelijkbaar spel met een tegenstelling is te
lezen in zijn gedichtje op de inpoldering van meren bij Alkmaar, ‘Op ’t Meerrijke
Alkmaar’.97 In deze late reactie op de in 1635 beëindigde drooglegging van de
Schermer, constateert hij dat daar nu meer mensen door rogge en tarwe, koe en
schaap kunnen leven, dan daarvoor alleen van de visvangst. Daarom kon hij het spel
met de naam Alkmaar98 als volgt besluiten: ‘Des ALMEER, door ’t verlies der Mee-
ren, zoo vermeert is, // Dat het nu tot een Lid, in Hollants Staat, geëert is’.

Verschillende versjes zullen Zoet ingegeven zijn door gedragingen van de bezoe-
kers van de ‘Zoete Rust’. Het verkeerbord gaf ongetwijfeld vele malen aanleiding
tot forse ruzies en zelfs vechtpartijen, zeker wanneer de inleg aan de hoge kant was.
Omdat Zoet, zoals bleek uit zijn Huis-Wetten,99 gesteld was op een vredelievende
sfeer, liet hij het ‘Tiktak-Bord’ zijn ongenoegen uiten.

Het TIKTAK BORD
Aan deszelfs Speelers.

Ik ben alleen maar tot gerijf,
Voor die alhier, om tydverdrijf,
(Dogh zonder vloekken, en krakkeelen,)
Als Vrienden, t’zaamen willen speelen,
’t Zy om een frisze roemer Wijn,
Een stuiver buiten, dat mag zijn;
Maar wie Rijxdaalders zoekt te stroopen,
Die mag vry op een ander loopen.
Die deeze Zeedenwet verzmaadt,
Mijn knipslot, vry geslooten laat.100

Dat er regelmatig grote verliezen geleden werden bij het spelen, zal Zoet tot verma-
ning het volgende distichon, dat zelfs op een embleem wijst, hebben ingegeven:

Op de Reegel, 
Gereed geld spand de Kroon.

Zyt dan op ’t speelen nooit zoo zoet,
Dat gy u drinklag borgen moet.101
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96 Zoals hij onder meer liet zien in het tweede deel van de ‘Zaale van Oranje’; zie hoofdstuk 7, p. 445-448.
97 DW, p. 220. 
98 Of Zoet het middeleeuwse toponiem ‘Alecmere’ (Karsten 1951, p. 31) als uitgangspunt voor zijn spel heeft
gebruikt, is niet duidelijk. In de zeventiende eeuw was de naam ‘Alckmaer’ gebruikelijk. Mogelijk kende Zoet het
vermoeden dat Montanus in zijn uitbreiding van Guicciardini’s Beschrijvinghe van alle de Nederlanden (1612)
had geuit, dat Alkmaar zijn naam van de meren in de omgeving had gekregen, ‘of men seijde’ ‘Al meer’ (p. 222).
99 Zie hoofdstuk 8, p. 466.
100 DW, p. 304.
101 DW, p. 305.
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Het is goed voorstelbaar dat deze twee – maar ook andere versjes kwamen daar-
voor in aanmerking –102 op een vel gedrukt of gekalligrafeerd, in Zoets herberg
voor iedereen zichtbaar aan de wand werden geprikt. Dat Zoet het vermanen in het
bloed zat, bewijst tot slot zijn van enig psychologisch inzicht getuigende waarschu-
wing voor waarschijnlijk een niet erg klantgerichte handelaar of verkoper. 

Vriendlik by de Neering.

Een minnelikke mond, een vriendelik gezigt,
By alle Neering voegt, indien men wil bedyen [in voorspoed toenemen].
Daar zuure stuurshaid woond, koomt welvaard niet heel ligt.
Die zig onweetend toond, moet daar zijn straf voor lyen.
O Zuurmuil! zoo gy dan uw neering ziet vergaan,
Denk dan, ik heb deez schaê my zelven aangedaan.103

Of Ten Hoorn toevallig of met opzet boven dit versje het volgende autobiografi-
sche gedicht afgedrukt heeft, valt niet na te gaan. Enigszins vergelijkbaar met het
voorgaande geeft het een wel erg overdreven beeld van Zoets eigen lijdzaamheid.

LANGKMOEDIG EN VOORZIGTIG

Ik heet, dat weet ghy wel, Jan Zoet:
Al treed een Ezel op mijn voet,
Ik zal daarom niet een rais krijten;
Maar zwijgen zonder meer getier,
En denkken, treed nu ’t lompe dier,
Het mogt hier naa my slaan, of bijten.104

In hoeverre dit gedicht ook zinspeelt op de risico’s van politieke uitspraken, is
moeilijk te schatten. Hij heeft in zijn leven in ieder geval geleerd in bepaalde geval-
len daarbij geduld en voorzichtigheid te betrachten. In zijn werk liet hij zich ten-
minste enkele malen ontvallen, dat hem de mond werd gesnoerd. 

Tot slot mag aan deze bloemlezing het gedichtje waarin Zoet vertelt door zijn
kostganger opgelicht te zijn, niet ontbreken. 

Op het vertrek van mijn KOMMISZAAL PARANG

Parang beloofde aan my, dat hy mijn Hond zouw scheeren;
Hy liet mijn Dikkop ruig, en schoor mijn beurs zoo kaal, 
Dat ik om ’t schelms bedrijf, het jammerlied moet leeren,
En noemen hem een dief, als ik hem agterhaal.105

10.2 De ongedateerde gedichten uit de Digt-kunstige Werkken

102 Zoals ‘Op een Wijn-roemer’, ‘Op een Tabakrookker’ en ‘Op een Schaistok’ (stok om vechtenden te schei-
den), DW, p. 62.
103 DW, p. 221.
104 DW, p. 221.
105 DW, p. 264.
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Dit spel met het woord ‘scheren’ is een van de zeldzame malen dat Zoet een tipje
van de sluier oplicht, waarmee hij zijn dagelijkse besognes voor de buitenwereld af-
dekte. Het zal hem zeer gespeten hebben een vertrouwd iemand, waarschijnlijk uit
het buitenland, geld voor het trimmen van zijn hond te hebben voorgeschoten. 

10.2.7.1 Zoet als epigrammist
Van de vele kleine gedichten die Zoet in de loop van zijn leven heeft geproduceerd,
kan een aantal ondergebracht worden in het genre van de puntdichten dat al in de
klassieke Oudheid een grote schare beoefenaars had gevonden. Na de geringere
aandacht ervoor tijdens de middeleeuwen bloeide dit genre weer op door de her-
nieuwde belangstelling voor de Oudheid in de Renaissance. Een grote verscheiden-
heid van dichters heeft een indrukwekkende hoeveelheid korte gedichten nagela-
ten, waarvan een groot deel gerekend kan worden tot het genre der puntdichten.
Dat het nauwkeurig definiëren ervan echter zeer moeilijk, zo niet onmogelijk was,
constateerde Warners reeds, maar een zekere karakterisering bestond er al sinds de
Oudheid.106 Ondanks een grote mate van verscheidenheid en verschillende opvat-
tingen blijken essentiële kenmerken van het klassieke epigram in de Renaissance
opnieuw springlevend. Zo werden de puntdichters ook in de zeventiende eeuw
door het beperkt aantal regels gedwongen hun gedachten bondig te formuleren,
waarbij dan de laatste regel de pointe diende te bevatten. Ook bleef het essentiële
verschil met lyrische gedichten bestaan, die namelijk een zelfde geringe omvang
konden hebben als het epigram. Warners formuleerde het onderscheid tussen deze
twee door te wijzen op de bron van inspiratie. Terwijl de lyricus zijn inspiratie put
uit ‘innerlijke gewaarwordingen’, vindt de puntdichter zijn inspiratie in toevallige
uiterlijke omstandigheden. Bij de weergave ervan in een epigram speelt het verstan-
delijk element een grote rol.107

Enkele tijdgenoten van Zoet hebben gepoogd het epigram nader te preciseren.
Volgens Huygens was het een veelal humoristisch intellectueel spel, terwijl De
Decker vooral het algemeen hekelend karakter en de morele instructie ervan bena-
drukte. Tevens wenste hij verschillende soorten puntdichten naar inhoud te onder-
scheiden. In de praktijk bleek echter het verschil tussen een epigram en een satire of
schimpdicht maar moeizaam te vinden.108

Welke betekenis de schrijver ook aan het puntdicht wilde toekennen, de popula-
riteit van dit genre was evident. Naast de grote productie door eigen inventiviteit
vertaalde men veel klassieke epigrammen, vooral die van Martialis. Zijn puntdich-
ten hadden een dubieuze faam, maar Huygens en Van Beaumont wisten deze vaak
satirische en scabreuze teksten kunstig te vertalen. De Decker daarentegen ver-
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106 Ter Meer 1991, p. 1-4, bespreekt in de inleiding op het onderzoek naar Huygens’ epigrammen Warners ne-
gatieve visie op de epigrammatiek van de zeventiende eeuw.
107 Warners 1947, p. 32.
108 Warners 1947, p. 51.
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klaarde een doodsvijand te zijn van deze martiaanse vuiligheden.109 Vaker hebben
schrijvers hun gedachten over het epigram laten gaan in een epigram, maar Jan Zoet
heeft zich aan theoretische bespiegelingen niet gewaagd. 

Vooral de toevallige gebeurtenissen hebben zijn dichtlust weten te prikkelen en
hem naar zijn aard en inzicht tot vermaning aangezet. Zijn epigrammen zijn in een
aantal gevallen satirisch te noemen, vooral wanneer godsdienstige of politieke si-
tuaties en gebeurtenissen hem dwars zaten. Boertig zijn zij vaak als Zoet zich geïns-
pireerd voelde door zijn herbergbezoekers. Het intellectuele spel daarentegen dat
Huygens voorstond, is in Zoets puntdichten amper terug te vinden; slechts een en-
kel spel met namen zou een poging daartoe kunnen verraden. Zoets epigrammen
zijn het best te typeren door ze te vergelijken met de Brabbelingen van Roemer
Visscher, of de ‘Grillen’ van Van Beaumont. Het mag echter duidelijk zijn dat Zoet
niet alleen hun aantal maar vooral hun niveau niet heeft gehaald. In de meeste geval-
len ontbreekt in zijn korte gedichtjes de ‘pointe’, het verrassende slot, zij fungeren
in veel gevallen slechts als een boertige reflectie op een bepaalde situatie waarbij
geen plaats was voor een diepere gedachte. Soms zijn het niet meer dan waarschu-
wingen op rijm. Om deze redenen kan Zoet zeker geen ereplaats onder de punt-
dichters worden toegekend, maar moet het merendeel van zijn korte gedichten
hooguit gewaardeerd worden als een flauwe afspiegeling van wat Martialis en zijn
vertalers de lezers voorlegden. Zeer te waarderen daarentegen is het descriptieve
element. Zoet weet met een gering aantal woorden en bepaalde, zij het geijkte stijl-
middelen, zijn onderwerpen levendig voor te stellen. Dat er onder die tafereeltjes
enkele scatologisch te noemen zijn, zal grotendeels samenhangen met de voorliefde
van zijn publiek. 

In tegenstelling tot het langzamerhand tot een gewoonte geworden gebruik on-
der schrijvers en uitgevers gedichten in verzamelbundels te categoriseren, heeft Ten
Hoorns Zoets epigrammen over de gehele bundel in groepjes verstrooid. Mogelijk
heeft deze ‘vermenging’ te maken met het feit dat Zoet zijn korte gedichten even-
min als Ten Hoorn als een afzonderlijke groep heeft gewaardeerd.110

10.3 De uitgever en de Digt-kunstige Werkken

Waarom nu juist Jan Claesz ten Hoorn Zoets gedichten heeft uitverkoren om te
verzamelen en te publiceren, was met behulp van diverse gegevens die zijn uitvoeri-
ge fondslijst ons kon verschaffen, wel te verklaren. Een veel uitvoeriger onderzoek
naar Ten Hoorns uitgeversbedrijf dan hier gedaan kan worden, is overigens van
harte toe te juichen.111 Zijn fonds bestaat namelijk vrijwel volledig uit het populaire
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109 De Decker 1659, p. H2vo; zie ook Warners 1947, p. 50-51.
110 Zie hiervoor hoofdstuk 10, p. 634.
111 Een onderzoek naar de activiteiten van zijn broer Timotheus is verricht door Peeters 2002.
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en toen althans betaalbare boek, en beslaat daarmee een onderzoeksterrein dat nog
vele blinde vlekken telt. Zijn talrijke uitgaven zijn een ‘Fundgrube’ voor de boek-
historicus die een volledige fondsreconstructie voor ogen heeft.112 Door het ont-
breken echter van allerlei voorstudies, kunnen van deze uitgever en zijn productie
hier alleen maar enkele contouren geschetst worden. De summiere resultaten bie-
den ook nog enig inzicht in de wijze waarop de uitgever kan zijn omgegaan met de
papieren nalatenschap van de overleden dichter. 

10.3.1 Jan Claesz ten Hoorn

Drie Ten Hoorns drukten en gaven uit: Jan, zijn broer Timotheus en Jan’s zoon Ni-
colaas.113 Nadat Jan begonnen was als boekbinder, kwam hij in 1663 in het boek-
verkopersgilde. Hij dreef van 1671 tot 1706 zijn boekhandel tegenover het Oude-
Zijds Heeren Logement,114 niet ver uit de buurt van de boekwinkels van zijn broer
en zoon. Uit de schaarse biografische notities, maar vooral uit voorwoorden en in-
leidingen op zijn talloze uitgaven, is op te maken dat zijn leven niet alleen druk be-
zet was met het onderhouden van handelscontacten, maar in ieder geval van 1690 af
ook met boekveilingen.115 Zijn uitgeversactiviteiten bleken niet voortdurend ieders
instemming te hebben. In 1678 had justitie hem beticht van het vervaardigen van schan-
delijk drukwerk en in 1687 protesteerde de kerkenraad heftig tegen Ten Hoorns voor-
nemen een Nederlandse uitgave van Descartes’ Tractatus theologico-politicus van Spi-
noza op de pers te leggen.116 Weer voor justitie ter verantwoording geroepen, verklaarde
Ten Hoorn zich aanvankelijk geheel onschuldig en onwetend, maar tijdens een la-
ter verhoor bekende hij toch schuld. Hij kwam er slechts met een reprimande van af
door te verklaren zich te houden aan zijn beloften aan de kerkenraad. 

Nadat Ten Hoorn met zijn broer Thimoteus in 1690 de Nederlandse vertaling
van de Principia philosophiae had uitgegeven, barstte de kritiek los in het Cartesi-
aanse kamp. Thijssen-Schoute heeft een pamfletje opgediept waarin de gebroeders
Ten Hoorn twistend op de Parnassus te zien waren en door iedereen werden uitge-
lachen. Dit werk was volgens de anonymus in alle netheid en met veel kosten door
Jan Rieuwertsz gedrukt, maar is nu ‘het schandalige Poppegoed, en het cieraad van
de vuyle Prullekraam van de beyde Ten Hoorens geworden’.117 Ze maakten ruzie
over wie de oudste rechten had op deze druk.
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112 Zie hierover Van Selm 1992, p. 12 e.v.
113 De ouders waren afkomstig uit Duitsland. Vader Tymon vestigde zich in Amsterdam als kaarsenmaker. De
zoon Jan Claesen gaat op 11 november 1662 in ondertrouw met Elisabeth van Belle. In die tijd is hij gevestigd in
de Pijlsteeg (Peeters 2002, p. 20).
114 Gruys en De Wolf 1989, p. 91; Kleerkooper en Van Stockum 1914 I, p. 280-281. Timotheus bleek in 1709
boekverkoper in de Nes en Nicolaes woonde op ’t Grim, en had zijn zaak eveneens ‘over’ het Oude-Zijds Heren-
logement , dus ook op de Grimburgwal (Gruys en Bos 1999, p. 72).
115 De oudste veilingcatalogus dateert van 1690 (KB: mf 3627).
116 Peeters 1983, p. 239-241.
117 Thijssen-Schoute 1939, p. 98-99; uitvoeriger bij Peeters 2002, p. 25-26
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Met Timotheus werkte Jan soms samen, al of niet in harmonie, met anderen trad
hij in een compagnie om enkele dure projecten te kunnen financieren en risico’s te
spreiden. Deze betroffen de Historien onses Tyds, Behelzende Saken van Staat en
Oorlog, geschreven door L. Sylvius, Lambert van de Bos, en in 1685 een tweede
druk van de befaamde doopsgezinde Martelaers Spiegel van Tieleman Jansz van
Braght, beide folio-uitgaven. 

Uit de volgende kleine excursie door zijn uitgeversfonds zal blijken dat het over-
grote deel van zijn publicaties naast een handvol kwarto-uitgaven bestaat uit het
handzame octavoformaat. Volgens de laatste gegevens telt zijn fonds 295 boekti-
tels, een volledige fondsreconstructie zal waarschijnlijk een groter aantal te zien ge-
ven.118 Een dergelijke reconstructie heeft echter zijn beperkingen, zoals Van Selm
reeds aangaf, hoewel in veel mindere mate wanneer men kan werken met bestaande
fondslijsten.119 In aanvulling op een analyse van de bekende titels – eigen uitgaven
of overgenomen titels – zal gezocht moeten worden naar niet geregistreerde edities.
Vaak zijn dat pamfletten en plano’s, maar er zijn ook verschillende nog niet be-
schreven boekuitgaven aanwezig in particulier bezit. Daar hier slechts gestreefd
wordt de opvattingen van de uitgever en zijn werkwijze globaal te schetsen, levert
een gesimplificeerde reconstructie van het fonds meer dan voldoende gegevens. 

Ondanks de gesuggereerde incompleetheid van het aantal titels blijft de nu be-
kende productie van Ten Hoorn gedurende 35 jaar een indrukwekkende prestatie,
die getuigt van een grote inzet. Met een piëtistisch geschrift uit de late zestiende
eeuw betreedt hij in 1668 volgens de fondslijst van de STCN het uitgeverspad.120

Deze uitgave lijkt een minder geslaagd begin, want pas na een wat moeizame ‘her-
start’ in 1671 komt Ten Hoorn op gang met titels die meer overeenkomen met zijn
– overigens sterk financieel bepaalde – belangstelling, zoals die uit het totale fonds
blijkt. Een globale indeling van dat fonds geeft een grote diversiteit aan categorieën
te zien: politiek informatief werk, orangistische uitgaven, commentaar op eigen-
tijdse gebeurtenissen, anti-Franse geschriften, boertig satirische poëzie, satirisch
proza, medisch werk, anekdotenbundels, nuttig godsdienstig werk, reisverhalen en
nog wat nauwelijks te categoriseren werk. Sommige geruchtmakende schrijvers,
zoals de anti-Spinozist Deurhoff en Balthasar Bekker, genoten kennelijk Ten
Hoorns voorkeur, want zijn fonds bevat verscheidene publicaties van hen.

Uit autopsie is gebleken dat hij veel uitgaven heeft voorzien van een persoonlijk
voorwoord dat, ondanks de overwegend propagandistische waarde ervan, interes-
sante details bevat. In verschillende medische publicaties, die overigens in zijn
fonds ruim in de meerderheid zijn, deelt Ten Hoorn de lezer een bijzonderheid
mee over de totstandkoming ervan. In het Examen van Land- en Zee Chirurgie van
Johannes Verbrugge (1696) vertelt hij dat hij ‘om andere saecken te verrigten, on-
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118 Volgens de STCN-opgave d.d. 11-05-05, waarin de plano’s niet voorkomen.
119 Zoals met betrekking tot uitgaven zonder impressum (Van Selm 1992, p. 21-26).
120 Johan Hayward, Het heylighdom der benaeuwde ziele, 1668.
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langs in Zeeland was’ en van de weduwe van deze onlangs overleden medicus dit
gecorrigeerde werk ontving om opnieuw op de pers te leggen. Uit zijn korte mede-
deling aan de lezer in Barbettes Alle de medicynale werken (1688) blijkt dat hij het
privilege om dit werk te mogen drukken van de erfgenamen van Jacob Lescaille
heeft overgenomen. Daarmee had hij een populair werk in huis, want er waren al
drie drukken aan voorafgegaan. Ten Hoorn legt dit werk nog tweemaal op de pers.

In 1675 verschijnt zijn uitgave van de DW van Jan Zoet.121 Uit de ruime sortering
epitafen op zijn overlijden was reeds geconcludeerd dat Zoet in een bepaalde kring
een zekere populariteit genoten moest hebben. Hoewel een directe reden voor Ten
Hoorn om Zoets werk te verzamelen en te publiceren niet voorhanden is, lijkt het
niet onwaarschijnlijk dat uit die kring deze uitgever daartoe is aangespoord. Mis-
schien door Verloove? Men kan uit zijn fonds opmaken dat hij al eerder belangstel-
ling aan de dag heeft gelegd voor anekdotisch en boertig werk, zoals De Koddige
Opdisser (1672) en Lauremberghs ’t Nieuw vermeerderde Acerra philologica (1675). 

Of Zoets werk veel aftrek gevonden heeft, is niet bekend, maar ook een eventuele
tegenvaller heeft Ten Hoorn niet belet in later jaren ander boertig werk uit te geven
zoals: Bredero, Alle de Wercken (1778), de satirische geschriften van Lucianus
(1679) en van Rabelais, Alle de Geestige Werken (1682). De laatste twee heeft de
uitgever voorzien van zeer onderhoudende voorredes, die behalve met de nodige
propaganda deze uitgaven ook om inhoudelijke redenen in een ietwat geestige stijl
aanprijzen. Hij verontschuldigt zich zelfs voor het taalgebruik van Rabelais.
‘Schoon hy ook zomtijds wat te vry, te ver of te vuyl uitpraat, denk dat hy van een
ander Eeuw, al te openhertig en een averechts huigchelaar is: Hy zal ’t u daarna met
te stemmiger en stichtiger reedenen wel dubbeld weer vergoeden’.122 Zijn voorkeur
voor satirisch werk blijkt duidelijk uit zijn enkele bladzijden tellende ‘Voor-reden’
op de Lucianus-editie. Daarin verdedigt hij de verregaande hekelingen van de
auteur en legt de lezer uit hoe deze Lucianus’ spot moet begrijpen.

Behalven dat hy de Hemelse, Aard, Zee, en Helsche Goden bespot, soo maakt hy overal
occasie, om de waanwyse Philosophen, Redenaars en Historie-schryvers, een dapperen
douw in ’t wambais te geven: hy laat ook de Tyrannen, Koningen, Hovelingen, valsche
Profeten, Idioten, Hoeren, &c. niet vry, hy geesselt al wat hem maar voor komt. Te on-
recht noemt men hem een Leugen-Schryver; want hy soekt de leugen en verbasterde waar-
heit te ontdekken, en te schande te maken: ’t welk hy door een versierde manier van t’Sa-
men-spraken doet: even als Aesopus, en andere, welke door fabulen en t’samen-spraken de
waarheit al lachgende te verstaan gaven.123

Naast de satire wist Ten Hoorn ook louter anekdotisch werk te waarderen, waar-
schijnlijk mede om het profijt, want vermeerderde herdrukken van de zeer popu-
laire Guldene Annotatiën van Françiscus Heerman en enkele uitgaven van de veel-
schrijver Simon de Vries zullen hem geen windeieren gelegd hebben. 
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121 Zie Bijlage 1B, nr. 81a-c. 
122 Rabelais 1682, ‘De Hollandzen Drukker tot de Leesers’, *3ro-vo.
123 Lucianus 1679, p. *4ro-vo.
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De eerste dichter wiens werk Ten Hoorn in zijn fonds opgenomen heeft, blijkt
Jan Zoet te zijn. Diens faam, zowel om zijn woordspelingen, zijn politieke voorkeur
en zijn spot, zullen bij Ten Hoorn de doorslag hebben gegeven om zijn werk zo
compleet mogelijk op de markt te brengen. Of dit een lucratieve beslissing genoemd
moet worden, is niet duidelijk, een nieuwe druk verscheen pas bij Philip Verbeek,
vrijwel gelijktijdig met Ten Hoorns overlijden in augustus 1714. Een misschien
minder goede inschatting van de kooplust van zijn publiek heeft ten Hoorn er niet
van weerhouden na enige jaren opnieuw boertig en spottend dichtwerk op de pers
te leggen. Het betreft dan gedichten van Paffenrode, Focquenbroch en Salomon van
Rustingh. Hoewel hun werk zeker niet op één lijn gesteld kan worden met het zeer
gevarieerde oeuvre van Zoet, zijn ze qua hekeling en spot enigszins vergelijkbaar;
Van Rustinghs werk beleefde echter wel korte tijd achtereen enige herdrukken! 

Uit bovenstaande terloopse verkenningen kan op z’n minst geconcludeerd wor-
den dat Ten Hoorns uitgeverij een uitgebreide studie verdient. Alleen het populaire
proza- en dichtwerk wordt hier even aangestipt. Hoewel het beeld van de uitgever
dus amper uit de verf komt, kan zijn voorliefde voor een satirische kijk op de we-
reld, hoe mager onderbouwd ook, uit enkele belangrijke uitgaven afgeleid worden.
Dat hij daarbij vooral uit financiële oogmerken boeken heeft willen uitgeven in ge-
zochte en gewilde genres, met als grote uitschieter het grote aantal medische wer-
ken, zal hij met veel van zijn confraters gemeen hebben gehad. Hij wist daarbij in
elk geval veel uitgaven op een pakkende manier aan te prijzen. Wat hun uiterlijk
aangaat, blinken Ten Hoorns uitgaven meestal uit door onopvallendheid. De over-
grote meerderheid is zeker niet overvloedig geïllustreerd. In hoeverre deze uitgever
wel zorg aan de inhoud besteedde en bijvoorbeeld scrupuleus met de hem toever-
trouwde manuscripten omging, en of hij of de zetter de spelling naar eigen inzich-
ten aanpaste, verdient een apart onderzoek. De DW kunnen in dit verband als een
beperkte testcase dienen, doordat er van enkele gedichten een autograaf is overgele-
verd. Hoe Ten Hoorn met de hem beschikbare geschriften van Jan Zoet omging,
zal hieronder besproken worden. 

Ten slotte verdient vermelding dat Ten Hoorns uithangbord de naam droeg ‘In
den History-schryver’,124 waarmee hij aandacht leek te vragen voor zijn liefde voor
‘hedendaagse’ historiën, kennelijk nog meer dan voor zijn medische belangstelling. 

10.3.2 Het frontispice en voorwoord in de Digt-kunstige Werkken 

Met een vrij grof gegraveerd frontispice van een onbekende kunstenaar heeft Ten
Hoorn de DW geïntroduceerd. Onder een banderol met de aankondiging van de
‘Digtkunstige Werke[n] door Ian Zoet, Amsterdammer’ tegen de achtergrond van
de Parnassus geplooid, verschijnen Pegasus en de muzen onder de inspirerende lei-
ding van de centraal geplaatste Apollo met zijn lier. Een dergelijk frontispice bete-
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kent niet alleen een geringe kostenpost voor de graveur, maar verraadt tevens wei-
nig aandacht voor de wezenlijke inhoud van Zoets gedichten. 

Zijn voorwoord aan de ‘Lezer’ dateert de ‘Boekverkoper’ op 1 juni . Op de titel-
pagina had deze ‘Liefhebber der Neederduidsche Digt-kunst’ achter wie zich waar-
schijnlijk Jan ten Hoorn verscholen heeft, al aangegeven dat de bijeengebrachte wer-
ken bestaan uit ‘verschaiden Ernsthaftige en boertige Stoffen’. Er is echter ook het
toneelstuk ‘genaamt Hel en Heemel’ aan toegevoegd, ‘nooit voor deezen gedrukt’. 

Met een korte terugblik op de afgelopen jaren waarin de Fransen in de Nederlan-
den flink huis gehouden hadden, opent Ten Hoorn dit voorwoord. Gedurende die
rampzalige tijd waren volgens hem veel schrijvers door onkunde of ‘bittere eenzij-
digheyt’ van het rechte spoor afgedwaald. Maar hij verwacht dat de waarheid die nu
nog door wolken en nevels omvangen is, weer tevoorschijn zal komen. In afwach-
ting daarvan zoekt hij zijn toevlucht in de poëzie die ‘voor een wijl tijds achter de
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banck gelegen hebbende’ in zijn waarde hersteld dient te worden. De daartoe uit-
verkoren dichter blijkt Jan Zoet, wiens werk Ten Hoorn geholpen door ‘verscheide
liefhebbers van deze Poëet’, met grote moeiten, en kosten, (vermits zijn schriften,
na zijn doot verstrooit, en onder verscheide handen geraakt)’ bijeengegaard heeft.
Naast uitstekende dichters als Vondel, Hooft, Huygens, Westerbaen, Vos, Six, De
Decker. en anderen, verdient hij een plaats als zeker niet een van de minsten. Hij
verwacht dan ook dat de lezer Zoets werk met veel genoegen zal lezen, want er is
‘mengelstoffe van alderhande Gedichten’, ernst en boerterij aan te treffen. Daarom
moet men zijn werken terecht ‘uitstekend’ noemen, vooral omdat ook het gedicht
over de ‘Oranje zaal’ er onder te vinden is. Amalia van Solms had verschillende ma-
len verzocht om dat werk, maar Zoet wilde het blijkbaar niet afstaan, omdat het
nog onvoltooid was. Volgens Ten Hoorn is dit gedicht wel geschikt om te publice-
ren, omdat er een ‘grontteekening’ bij is en een schets van de schilderijen van ver-
schillende vermaarde meesters.Tot slot spreekt de uitgever de verwachting uit dat
deze uitgave ‘aangenaam aan u, en nut voor my zal zijn’. 

Dankzij het hoog propagandistische gehalte van titel en voorwoord is duidelijk uit
te maken met welke aspecten uit Zoets dichtwerk Ten Hoorn deze uitgave wilde af-
ficheren. Een mengeling van ernst en luim moet namelijk zorgen voor een goede om-
zet. Hij preciseert deze keuze nog, door ook te vermelden dat er vragen, antwoor-
den, wonderlijke voorzeggingen en zelfs Hel en Hemel daartussen te vinden waren.
Met het uitvergroten van deze details speelt hij klaarblijkelijk in op de voorkeur van
mogelijke kopers. Dat de toevoeging van de afzonderlijke uitgave van het spel Hel
en Hemel de kooplust heeft kunnen bevorderen, kunnen we betwijfelen. Het zal ech-
ter dé manier geweest zijn om een inmiddels vooral qua stijl sterk verouderd maar
niet eerder gepubliceerd werk toch nog op de markt te brengen.125 Ook het onder-
werp, de Vrede van de Pyreneeën, zal niet meer tot de verbeelding gesproken heb-
ben. Opvallend in dit voorwoord is dat Ten Hoorn de poëzie in ere wil herstellen
wegens één van haar vroeger zo bekende functies, het verdrijven van droefenis.126 Daar-
toe waren de dichtwerken van Jan Zoet blijkbaar een geëigend medium. Ten Hoorn
lijkt met al deze lof voor Zoets werk aan diens rehabilitatie te werken, door hem een
plaats te bezorgen in de canon van zeventiende-eeuwse schrijvers. Van hen zijn ver-
zameluitgaven bekend waartussen Zoet namelijk schittert als de afwezige.

Geheel op het conto van de propaganda kunnen Ten Hoorns lovende woorden
over de ‘Oranjezaal’ gesteld worden. Omdat al eerder diens vermeende manipulaties
met teksten van Zoet over deze materie aan de orde zijn geweest, kan hier worden
volstaan met de volgende veronderstelling.127 Indien Ten Hoorns beoogde koperspu-
bliek mede onder de aanhangers van het Huis van Oranje moet worden gezocht, dan
kan zijn vermelding van de vergeefse pogingen van Amalia van Solms om deze tek-
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125 Zie over dit spel hoofdstuk 7, p. 423-430.
126 Zie hierover bijv. Pleij 1983, p. 34-41.
127 Zie hoofdstuk 7, p. 448-449.
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sten van Zoet los te krijgen, vooral in deze tijd van Oranjes eerherstel een stimulans
vormen om deze bundel aan te schaffen. Misschien moet Ten Hoorn zelf, gezien zijn
publicaties over bijvoorbeeld Willem III, ook tot de Oranjeklanten gerekend wor-
den. Uit enkele enigszins mysterieuze woorden uit het begin van zijn voorwoord in
de DW kan die houding opgemaakt worden. Ik doel hiermee op zijn uitlating dat na
de rampzalige periode van de Franse overheersing de waarheid nog in nevelen gehuld
was, maar dat de zon deze aardse mist zal doen verdwijnen. Misschien moet hieron-
der worden verstaan, dat binnenkort de nieuwe stadhouder weer alom gevierd gaat
worden. Mogelijk is de formulering bewust vaag gehouden; Ten Hoorn kan gevreesd
hebben met een openlijk uitgesproken voorkeur zijn uitgeverij schade toe te brengen. 

Een van zijn middelen om de verkoop te bevorderen, was het opwekken van een
zeker medeleven of nieuwsgierigheid door te wijzen op de vele moeite en kosten die
hij gespendeerd had aan het bijeengaren van Zoets werken die onder zoveel ver-
schillende liefhebbers verspreid waren. Zo’n mededeling is natuurlijk niet meer dan
een cliché. Ten Hoorn gebruikt het opnieuw in het voorwoord waarmee hij zijn eer-
ste uitgave van de Geestige Werken van A. van Overbeke uit 1678 inleidde. Daarin
wijst hij op een bijna identieke wijze op moeite en onkosten. Zijn daarbij uitgespro-
ken waardering voor Van Overbekes geschriften en diens persoon vertoont ook een
opmerkelijke gelijkenis met die over Zoet en zijn gedichten. Belangwekkend zijn
wel de opmerkingen over de verzamelde teksten waaronder, zoals zal blijken, ook
autografen en apografen geteld konden worden, en de wijze waarop hij daarmee om
dacht te gaan. Daar ga ik hieronder verder op in. De aanwezigheid van handschrif-
ten is overigens een duidelijk bewijs van het bestaan van een circuit waarin het uit-
wisselen van geschreven en overgeschreven teksten minstens even belangrijk ge-
weest moet zijn als dat van gedrukte teksten.

10.3.3 Lofdichters en Zoets portret

Over contacten van Jan ten Hoorn met dichters van wie hij werk publiceerde, tas-
ten wij grotendeels in het duister. Maar als hij in het laatste decennium van de ze-
ventiende eeuw verschillende dichtwerken van Salomon van Rustingh uitgeeft,
mag aangenomen worden dat hij deze toen nog volop in het leven staande dichter-
medicus persoonlijk gekend heeft. Over vroegere contacten met Zoet is echter niets
bekend, evenmin over eventuele contacten met de in nog in leven zijnde dichters
die gerekend konden worden tot Zoets vrienden- of kennissenkring. Het valt ten-
minste op dat geen van hen met een lofdicht de uitgave van de DW gesierd heeft.
Waarschijnlijk stond Ten Hoorn geheel buiten Zoets netwerk en is diens uitgave
van de DW misschien slechts te zien als een naar zijn mening lucratieve onderne-
ming, waarbij hij de concurrentie achter zich liet.128

Twee tot nog toe niet in beeld gebrachte dichters hebben echter wel lovende
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woorden gewijd aan de DW en Zoets portret. De eerste is een zekere H.v.B. die zijn
vers schreef ‘uyt ’s Gravenhaag’. Hij kan wellicht geïdentificeerd worden als H(en-
ricus) van Bulderen die toen enige bekendheid zou hebben gehad door enkele tij-
dens de Franse overheersing uitgebrachte Orangistische pamfletten, een klein
oblong liedbundeltje, Apollos Lusthof, en een toneelstukje dat door de bekende
Rammazeyn in ’s-Gravenhage was uitgegeven.129 In dit bundeltje vol arcadische
poëzie en gedichtjes op alledaagse zaken bevindt zich één kwatrijn dat bestemd was
voor Pieter Rixtel.130 Daarmee zou deze Van Bulderen mogelijk gesitueerd worden
in diens omgeving. In zijn schaarse publicaties is in geen enkel opzicht enige waar-
dering voor, kritiek op of contact met Zoet en andere dichters uit diens omgeving te
bespeuren, maar in zijn kreupeldicht op de DW prijst hij hem hemelhoog. Met de
volgende woorden volgt hij de propaganda van Ten Hoorn:

Minnaars van de wijse reeden,
Lust u lekk’re snakery,
Opgepropt vol aardigheeden,
Lees dees’ soete Poësy:
Lees dees aangename bladen,
Daar Apol voor staat en kijkt.131

Toch weet hij ook andere aspecten van Zoets poëzie te waarderen, want ‘schrand’-
re reden, ernst, of jok, of boertigheyd, nooyd gehoorde koddigheden’ worden er
eveneens in aangetroffen. Hoewel er volgens hem geen ‘vreemdigheden’ uit het
oude Griekenland in te vinden zijn, worden Zoets werken toch door iedereen zeer
gewaardeerd. Iedere lezer zal zeggen: ‘Nooyt quam my een Boek te vooren, // Met
meer snaakse ZOETigheyd’.

De tweede dichter, Mr. J. Fransen, gebruikt in een kort gedicht, afgedrukt op de
achterzijde van Zoets portret, het in portretdichten veel gehanteerde motief van de
spanning tussen de kennis van het uiterlijk en het waardevollere inzicht dat alleen
uit de woorden van de dichter te verwerven is. 

Op d’Afbeeldingh VAN JAN ZOET, AMSTERDAMMER.

Dees Schets verbeeld JAN ZOET, sijn sigtbaerlijk gelaet,
Die op dit groot Tooneel, sijn rol kon wonder speelen,
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129 Van Doorninck 1970, p. 246. Van deze onbekende ‘rijmer’ zijn de volgende Oranjegezinde, berijmde pam-
fletten bekend: Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtsche Provintien 1672 (Knuttel 10237) en
De spreekende geest van Jan de Wit. 1673 (Knuttel 10691).
130 Wegens de zeldzaamheid van dit boekje volgt hier dit gedichtje, dat laat zien hoe gering ’s mans kritisch ver-
mogen was, Apollos Lusthof 1673, p. 36: 

Op den vermaerden Poët. P.RIXTEL
Dit is dien yveraer, der Duytsche Poësye, 
Die neffens Vondel mach geseten sijn ten rye,
Om eens de lauwer-krans die noch te halen staet,
Te trecken daer hy wis eer langh mee strijcken gaet.

131 DW, p. *5ro. Hij kende de titelprent al, wat erop wijst dat dit drempeldicht op verzoek van Ten Hoorn is ge-
schreven.
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In Dichtkonst stack hy uyt. Wat sijn gevoel aengaet,
Dat laet ick voor die geen, die met hem wil krackeelen.
Draegt gy hem haet of sught, genoeg u met sijn weesen,
Wilt gy sijn geest recht sien, soo wilt sijn Vaersen leesen.132

Deze dichter is zonder twijfel J. Fransz die zowel voor Rixtel als voor Zoet een
grafdicht vervaardigde en kan worden geïdentificeerd als de doopsgezinde chirur-
gijn Mr. J. Fransz [Herkules], die samen met familieleden in zijn werkplaats is afge-
beeld op een schilderij uit 1669 van Egbert van Heemskerck.133 Op de achtergrond
wacht de beruchte sociniaan Jan Knol op zijn beurt om geschoren te worden.134

Fransz had in 1657 zijn meesterproef afgelegd en woonde vanaf 1674 in de Haar-
lemmerstraat waar zijn grootvader en vader al vanaf 1608 een chirurgijnswinkel
hadden gehad. De eenvoudige kledij waarin de diverse personen gestoken waren,
heeft men in verband gebracht met hun doopsgezinde achtergrond. Jacob Fransz
was geen onbekende in collegiantenkringen, en zou samen met zijn neef Thomas
Rippertszn in contact hebben gestaan met Jan Zoet.135

Dergelijke contacten werpen weer enig licht in het schemerduister waarin Zoets
milieu zich grotendeels blijft bevinden. Met dit niet onaardige vers toonde hij in ie-
der geval hem gekend te hebben en meer begrip voor deze dichter te hebben opge-
bracht dan Van Bulderen.

Op de ommezijde van Fransens gedicht is het bekende portret van Jan Zoet afge-
drukt.136 De afdruk in de 1675-uitgave van de DW is de beste, in de herdrukken van
1714 en 1719 blijkt de gravure, vooral wat het gezicht betreft, sterk te zijn bijgesne-
den. Daardoor lijkt hij zelfs enigszins scheel te kijken. De onbekende graveur heeft
Zoet uitgebeeld als een man van ongeveer vijftig jaar, redelijk slank van postuur en
gestoken in een wambuis, waarover een mantel is geplooid met daarboven een plat-
te kraag, dicht gestrikt met een koordje. Het magere maar verzorgde gezicht is
voorzien van een keurig sikje en een dunne snor. Op de vroegste afdruk is duidelijk
te zien dat de graveur hem een wat brutaal kritische blik heeft willen geven, een uit-
straling die in de latere portretten verdwenen is. Zijn hoofd wordt getooid met een
wat scheefstaande hoed. De dichter is gezeten in een stoel waar op links achter hem
een leeuwenkop met een ring door zijn bek is gegraveerd. Zoets rechterhand, waar-
van de arm in de mantel rust, houdt een rol papier vast. Gebogen in de heup steunt
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132 Een veel gebruikte gemeenplaats, zie bijvoorbeeld Vondels versje op Cornelis Claesz Anslo met de slotre-
gel: ‘Wie Anslo zien wil, moet hem hooren’. (Vondel WB IV, p. 209). Opvallend is deze waardering van J. Fransz
in tegenstelling tot de teneur in zijn grafdicht op Zoet. Zie hoofdstuk 9, p. 585, 591.
133 Het schilderij bevindt zich in het Amsterdams Historisch Museum en is tevens afgebeeld in de tentoonstel-
lingscatalogus Kopstukken 2002, p. 174. Eerder hadden nazaten het schilderij geschonken aan het Amsterdamse
collegiantenweeshuis De Oranje Appel (Visser, 1996, p. 151). 
134 Zie over hem hoofdstuk 7, p. 396.
135 Kopstukken 2002, p. 278, noot 8 bij cat. nr. 55. Zie over de sobere dracht van doopsgezinden in de zeven-
tiende eeuw Visser, 1996, p. 142 en de geportretteerden aldaar op p. 143, 145, 148-150. De plaats van J. Fransz
(J.F. Hercules) in Zoets netwerk blijft onduidelijk.
136 Zie voor de iconografie van Zoets portretten Bijlage 8.
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de linkerarm wat uitdagend naar voren. In de hoek rechts achter hem is behalve een
paar boeken een hangend portretje te zien waarop een hoofd met lange haren. Mis-
schien is dit het gouden portretje met een afbeelding van prins Willem, dat Zoet
voor zijn voordracht in 1656 ontvangen zou hebben.137 Gezien deze entourage
heeft de anonieme graveur Zoet als een ‘poeta doctus’ willen uitbeelden, die zich
vooral heeft ingezet voor het Huis van Oranje. Hij zou misschien tevens door Zoet
in eenvoudige, maar verzorgde kledij met een plat kraagje te steken, diens doperse
affiniteit hebben willen benadrukken. 

10.3.4 Ten Hoorn als bezorger van de Digt-kunstige Werkken 

Bij de voorafgaande besprekingen van Zoets gedichten bleek in een aantal gevallen
dat de tekst in de DW niet altijd geheel correspondeerde met die op de plano’s,
rijmprenten of zelfs autografen. Of die geconstateerde formele en inhoudelijke af-
wijkingen geheel of slechts gedeeltelijk op het conto van Ten Hoorn geschreven
kunnen of moeten worden, valt in de meeste gevallen moeilijk te beoordelen. Hoe-
wel hij verschillende redenen gehad kon hebben om van de ‘oertekst’ af te wijken,
was hij in de eerste plaats afhankelijk van het materiaal dat hij op welke manier dan
ook, verworven had. In het voorwoord op een latere uitgave (1685) van de Rym-
wercken van Van Overbeke heeft hij zich verantwoord over de wijze waarop hij die
gedichten heeft moeten uitgeven Hij heeft

een goedt deel deser Dichten maer nae Copyen, ofte Afschriften gedruckt, die door dick-
wils nae te schrijven haer Origineel niet alle gelijck zijn, en, de selve door des Autheurs
Overlijden verstroyt, of ook vermist, Soo is kenlijk, dat een sulken nettigheyt als wel ver-
eyschte, ’er niet toe gebraght heeft konnen werden. Dit ongeluck, en daer by, van ’t noch
Alles niet te hebben, moet ghy u getroosten, door ’t Besit van ’t Meerendeel.138

Dat een vergelijkbare problematiek en werkwijze ook gegolden hebben voor Zoets
literaire nalatenschap, is hoogst waarschijnlijk. Voor de samenstelling van de DW
zal Ten Hoorn dan ook zijn teksten hebben moeten ontlenen aan autografen, apo-
grafen, pamfletten, plano’s en rijmprenten. Dat die verzameling echter niet geheel
compleet was, is hierboven wel gebleken. Verschillende malen moest ik namelijk
constateren dat bepaalde gedichten, zoals die over de Lalande-affaire, niet in de
DW zijn opgenomen. Toch valt onder het nodige voorbehoud uit het overgebleven
materiaal wel een beeld te schetsen van Ten Hoorns werkwijze.

Onder de weinige autografen die van Zoet zijn overgeleverd, bevinden zich en-
kele waarop aanwijzingen zijn geschreven voor de zetter. Zo is de gehele door Zoet
zelf ondertekende tekst van het ‘Huwlix voorspook’ met bijbehorende gedichten139

in handschrift bewaard gebleven en later voorzien van paginanummering en ka-
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137 Zie hoofdstuk 6, p. 370.
138 Van Overbeke 1685, p. *2vo.
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ternsignatuur. Deze twee, blz. 317 en V13, zijn geplaatst in de marge van de auto-
graaf, waarop het begin van de eerste regel van de bedoelde bladzijde onderstreept
is. Zij komen overeen met de plaats waar deze tekst in de 1675-uitgave van de DW
is opgenomen. In het algemeen werden deze formaatsignaturen door de zetter in de
kopij geplaatst wanneer hij een pagina voltooid had.140 Mogelijk werkte Ten Hoorn
in deze tijd al met een zetter en een drukker, hoewel volgens Peeters hij namelijk
over een eigen drukpers beschikte.141 De gedichten van Zoet werden niet zonder
wijzigingen gezet, want in de gedrukte tekst blijken vooral bepaalde spellingswijzi-
gingen consequent te zijn doorgevoerd. Deze zullen hieronder besproken worden. 

Of Ten Hoorn de ons resterende autografen allemaal onder ogen heeft gehad, is
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onduidelijk. Hij heeft in ieder geval het ‘Delfsche Zinnebeelt of Vorstelijke Verre-
kijker’ dat slechts met J.Z. gesigneerd was, niet opgenomen.142 Ook het blaadje
waarop Zoet in een fraai handschrift ‘Oranjes gesontheijt’, vergezeld van twee ge-
dichten op Cornelis Tromp had geschreven en zelf ondertekend, vertoont geen zet-
aanwijzingen. Omdat deze drie gedichten wel in de DW te vinden zijn,143 kunnen
er afschriften van gecirculeerd hebben, hetgeen, zoals gezegd, zou wijzen op het
bestaan van een handschriftelijk circuit. Het is zeer aannemelijk dat het grootste
deel van het dichtwerk in de DW gebaseerd was op wat Ten Hoorn uit dit circuit
wist te verkrijgen. Of hij daarbij een onderscheid kon maken tussen wat origineel
en een afschrift was, valt niet meer aan te tonen. Dat hij niet al te kritisch was en
kennelijk niet veel onderzoek verrichtte naar de oorspronkelijke tekst, valt te con-
cluderen uit het feit dat sommige gedichten afwijkende titels hebben. Zo kan een af-
schrijver van het gedicht ‘Het Boeck, Tot de Nieuwgierige beschouwers’ de titel
veranderd hebben in ‘Op een wonderlikke Raisbeschryving’.144 Hij kan er boven-
dien ook de naam van Zoet aan toegevoegd hebben. De acht gedichten uit de Win-
tersche Avonden, die Ten Hoorn in de DW heeft opgenomen, mogen tot slot als be-
wijs dienen van zijn afhankelijkheid van apografen. Geen van deze behoort
namelijk tot het originele werk van Zoet, die slechts Viverius’ gedichten, zoals aan-
getoond, had ‘gemoderniseerd’.145 Van Zoets eigen gedichten in de Wintersche
Avonden heeft Ten Hoorn er geen enkele opgenomen. 

De teksten van de plano’s en rijmprenten zijn, voor zover kon worden nagegaan,
op een enkele uitzondering na en afgezien van spellingvarianten, integraal overge-
nomen in de DW. Een verifieerbare uitzondering betreft Bachus-hoogh-tijt.146 Ten
Hoorn had waarschijnlijk alleen het eerste katern van de toen al zeldzaam geworden
uitgave uit 1638 in zijn bezit en heeft dat maar laten afdrukken. Met enkele eigen
zinnen heeft hij het verhaalfragment op een bevredigende wijze laten eindigen.147

In een enkel geval zijn varianten te vinden in de titels, die dan geheel of gedeelte-
lijk waren vervangen. Zoets satire op de ondergang van Doreslaer, Droom of tyding
uit de Hel is in de DW onder ‘Reis naar de hel’ terug te vinden.148 Waarschijnlijk be-
zat Ten Hoorn slechts een afschrift van deze toen al zeldzaam geworden plano uit
1649. Hij zal in bepaalde gevallen mogelijk zonder het te weten, ook van onvolledi-
ge apografen gebruik hebben gemaakt en die teksten in de DW hebben laten door-
gaan voor het origineel. Zo kan een niet volledig afschrift de reden zijn geweest dat
het laatste antwoord van de zeeman op de rijmprent van ‘Floraas Windt-Waghen’
in de DW is weggelaten.149 Een dergelijke verklaring voor de aanwezigheid van in-
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141 Peeters 2002, p. 21.
142 Zie hierover hoofdstuk 6, p. 376-378.
143 Zie hoofdstuk 9, p. 530.
144 Zie hoofdstuk 6, p. 327.
145 Zie hoofdstuk 5, p. 290.
146 Zie hoofdstuk 2, p. 108.
147 DW , p. 243.
148 Zie hoofdstuk 5, p. 271.
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complete teksten lijkt mij geloofwaardiger, dan de onvolledigheid aan een corrige-
rende Ten Hoorn toe te schrijven. 

Dat echter niet alle varianten op het conto van een afschrijver geschreven moeten
worden, valt te concluderen uit de verwijdering van het korte hekeldichtje ‘Op
d’Afbeeldinge van Karel Stuart’.150 Die ingreep zal het gevolg geweest zijn van de
nieuwe politieke koers die de Amsterdamse magistraat ten opzichte van Engeland
wenste te volgen. In de mij bekende exemplaren van de eerste druk van de DW is de
gewraakte bladzijde weggesneden en vervangen door een andere waarop onder
meer Zoets gedicht voor Boreel is afgedrukt.151 Misschien is het weglaten van de
ondertitel: Gepast op den teegen woordijgen Staat van Engelandt van Zoets hekel-
dicht op Cromwel, Den Afgryselikken start-man, hiermee ook te verklaren.152

Welk deel van de varianten zichtbaar wordt, blijft afhankelijk van de beschikbaarheid
van primair materiaal. Uit deze korte opsomming valt echter al op te maken hoe Ten
Hoorn omging met Zoets dichtwerk. Het is aannemelijk dat deze werkwijze ook op-
gaat voor de andere gedichten. Daarnaast valt vast te stellen dat hij de grote hoeveelheid
gedichtjes en gedichten slechts in enkele gevallen heeft gepoogd te ordenen. Afge-
zien van het er voor of er na geplaatste spel Hel en Hemel, dat een zelfstandige bi-
bliografische eenheid vormt, wordt de DW geopend met het oudste gedicht dat Ten
Hoorn waarschijnlijk van Zoet kende, Hedensdaagsche Mantel-eer (1636). Daarop
volgen oudere politieke hekeldichten, maar daarna ontbreekt iedere poging tot een
verdere ordening, hoewel in sommige gevallen gedichten gegroepeerd staan die een
kennelijke eenheid vormden. Zo zijn Zoets antwoorden op de vragen van de Haar-
lemse Kamer ‘De Witte Angieren’ bijeen geplaatst, en ook een aantal bruiloftsdich-
ten, de polemiek met Steendam en de epitafen op Rixtel en op Zoet zelf. 

Onder zeker voorbehoud mag worden gesteld dat Ten Hoorn niet al te scrupu-
leus te werk is gegaan. Weliswaar had hij de handicap te moeten werken met gro-
tendeels ongedateerde gedichten, maar veel pogingen om er enige ordening in te
scheppen heeft hij niet gedaan. Evenmin lijkt hij zich al te zeer bekommerd te heb-
ben om de volledigheid of juistheid van de afschriften. Er is waarschijnlijk, als het
zo uitkomt, misschien zelfs sprake van eigenmachtig handelen. Een eerder bespro-
ken en saillant voorbeeld daarvan is de merkwaardige tekst van ‘De Zaale van
Oranje’, door hem in zijn voorwoord zo bejubeld! 

Ten Hoorn zal zich daar ook de tijd niet voor gegund hebben, want er moest ge-
produceerd en verdiend worden: in 1674 kwamen er zeven titels van zijn pers en in
1675 zelfs acht. Omdat dit geen geringe publicaties waren, schoot er voor een
nauwgezet onderzoek naar Zoets gedichten weinig tijd over. Misschien beperkte
Ten Hoorn zich slechts tot het gereed leggen van diens teksten en liet hij het verde-
re werk aan de zetter over. 
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149 Zie hoofdstuk 2, p. 60-61.
150 Zie hoofdstuk 9, p, 538-539.
151 Zie hoofdstuk 9, p. 539.
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Hoewel er waarschijnlijk geen geld uitgetrokken kon worden voor illustraties,
heeft de zetter de bundel voor zover mogelijk typografisch aantrekkelijk weten te
maken. Naast de gewone vrij dunne romein gebruikte hij voor de titels diverse
hoofdletters, terwijl voor de liederen de cursief benut werd. Drie grote gedichten
werden om onduidelijke redenen in een wat dikkere romein dan de gebruikte
broodletter gezet. Door een wat grotere spatie tussen die letters werd de leesbaar-
heid in ieder geval vergroot.153

10.3.5 Spellingvarianten in de Digt-kunstige Werkken 

Het is een bekend verschijnsel dat originele teksten in die periode niet altijd onge-
wijzigd in boeken werden afgedrukt. Zetters of drukkers konden hun eigen opvat-
tingen hebben over spelling en woordgebruik en lieten die vaak prevaleren boven
de oorspronkelijke tekst. Een beschouwing over de wijzigingen die in dit geval de
spelling van Zoets teksten heeft ondergaan bij opname in de DW is mogelijk door
de aanwezigheid van enkele autografen, maar wordt tevens beperkt door hun ge-
ringe aantal.154 Toch levert de vergelijking van vijf gedichten in handschrift met de
gedrukte versie voldoende inzicht in de opvattingen van de zetter over Zoets spel-
ling. De vroegste tekst die varianten opleverde, was de waarschijnlijk uit 1652
stammende ‘Baasuine des Onschulds aan de Doopsgezinde Broeders tot Glad-
bach’.155 Gebleken is dat wijzigingen niet altijd consequent werden doorgevoerd,
maar ook dat Zoet niet altijd consistent spelde. Desondanks is er duidelijk uit op te
maken hoe de zetter ruim twintig jaar na het ontstaan Zoets spelling heeft beoor-
deeld. De qù werd vervangen door kw, (qùijl werd kwijl), de ch is in de meeste ge-
vallen vervangen door de g (recht werd regt), de ck werd k, maar naast ick, spelde
Zoet ook ik. Opvallend is dat de zetter de ei in vrijwel alle gevallen verving door ai,
terwijl Zoet deze alleen consequent gebruikte in ‘hailig(h) en verder in een enkel
geval. Andere regelmatig voorkomende varianten zijn weêr voor weer, sd werd zd
in gevainzde naast gevainsde, de ij werd vervangen door de y, hij werd hy. In woor-
den waar dit nog ontbrak, werden de klinkers in open lettergrepen verdubbeld: ho-
ning werd hooning en de -t in werkwoordsuitgangen werd stelselmatig vervangen
door -d: geteelt werd geteeld, maar ook poogt werd als poogd geschreven. 

De vergelijking van Zoets gedicht voor Christina van Halmaal uit ca 1655156 met
de gedrukte versie leverde hetzelfde soort varianten op. Maar in de gedichten die
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152 Zie hoofdstuk 6, p. 336.
153 De Hedensdaagsche Mantel-eer (p. 1.), Het Triomfeerende Laiden (p. 109.) en Het Groote Visch-net (p.
155).
154 Ik ga ervan uit dat de manuscripten die in de Bijlage 1A genoemd zijn bijna alle als autograaf gezien kunnen
worden. Niet alleen het handschrift komt overal overeen, maar er is ook overal op (vrijwel) identieke wijze door
Zoet ondertekend. Als apograaf dient Zoets hekeldicht op Kornelis de Witt gezien te worden, waarin handschrift
en signatuur duidelijk van de voorafgaande afwijken.
155 Zie hoofdstuk 6, p. 332-334.
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Zoet in 1666 vervaardigde bij het portret van Cornelis Tromp,157 meende de zetter
naast de gebruikelijke correcties nog meer woorden te moeten verbeteren. De ae
werd een aa en dapre moest als dapp’re gespeld worden.

Het laatste gedicht dat bij vergelijking veel varianten te zien geeft, is ‘Huwlix
voorspook’, Zoets milde hekeling van het Enkhuizer huwelijksschandaaltje uit ca
1668.158 De meeste ‘verbeteringen’ komen overeen met de eerder gesignaleerde
drukvarianten. Daarnaast werden onder meer deurlugte, maagre, Godt, ÿmant en
grote afgekeurd, deze dienden kennelijk als doorlugte, maag’re, God, iemand en
groote gespeld te worden. 

De vijf autografen die een periode van ongeveer vijftien jaar bestrijken, geven
geen ingrijpende wijzigingen in Zoets eigen orthografie te zien. Alleen in het laat-
ste hekeldicht is een verschuiving merkbaar in zijn spelling van woorden met een 
-ch naar -g. Meer dan vroeger spelt hij nu regt in plaats van recht en knegt voor
knecht. 

Met zijn wijzigingen heeft de zetter te kennen gegeven dat hij Zoets spelling ten
aanzien van bepaalde woorden op zijn minst ouderwets of ongebruikelijk, zo niet
foutief vond. Zijn opvattingen over een betere, of misschien modernere spelling
zijn moeilijk te analyseren, omdat die hier alleen beoordeeld kunnen worden met
behulp van slechts een beperkt aantal wijzigingen, waarbij het in veel gevallen niet
eens duidelijk is welke voorbeelden de zetter gevolgd heeft. Enkele denkbeelden
kan hij aan Leupenius’ Aanmerkingen op de Nederduitsche taale hebben ontleend,
zoals de verdubbeling van de klinkers in open lettergrepen,159 maar zijn legitimatie
om de ai voor de ei te schrijven moet een andere oorsprong gehad hebben, evenals
de -gt spelling. Al in de Twe-spraack werd de ai-uitspraak van ei-woorden verwor-
pen, toch komen daar nog diverse woorden met ai voor.160 Beide aanpassingen
voert de zetter rigoureus door, evenals de vervanging van de slot -t in -d in werk-
woordsvormen. In hoeverre hij zich daarmee als taalregulateur heeft opgeworpen,
valt echter buiten het bestek van mijn onderzoek. 

10.4 Het taalgebruik van Jan Zoet

Hoewel Zoet zich op een enkele keer na nooit expliciet over zijn belangstelling
voor de taal heeft uitgelaten, blijkt uit het voorafgaande dat hij voortdurend heeft
gezorgd voor een vooral gevarieerd, doeltreffend en verzorgd taalgebruik. De nor-
men die hij zich daarbij gesteld had, heeft hij eveneens zelden verwoord, maar die
kunnen in zekere mate afgeleid worden uit het ons overgeleverde werk. Hierbij
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156 Zie hoofdstuk 6, p. 349-350.
157 Zie hoofdstuk 9, p. 529-530.
158 Zie hoofdstuk 9, p. 550-554.
159 De Vooys 1924, p. 338 e.v; Caron 1958, p. 7 en passim; ook bij Hooft, maar door Vondel verworpen.
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geldt dan wel de beperking dat in vrijwel alle gevallen de autografen en apografen
verloren zijn gegaan en wij daardoor de spelling en het woordgebruik slechts uit
het drukwerk van verschillende uitgevers kennen. 

Omdat een volledige beschrijving van het taalgebruik van Zoet de grenzen van
mijn onderzoek verre zou overschrijden, beperk ik mij hier tot een aantal observa-
ties, beschrijvingen van enkele opvallende soorten taalgebruik die al eerder door
mij gesignaleerd zijn. Een dergelijk onderzoek naar de taal van een schrijver, waar-
van de stilistiek een belangrijk onderdeel vormt, kent in Nederland geen traditie.
Enkele oudere studies, waaronder Van Helten’s Vondels Taal,161 geven weliswaar
een zeer grondige analyse van de grammatica en syntaxis, maar laten de stilistiek
van de auteur geheel buiten beschouwing.162 Ook zonder een grondige taalkundige
en stilistische analyse van al Zoets werken kunnen enkele hieronder chronologisch
gerangschikte soorten van zijn taalgebruik voldoende inzicht geven in de wijze
waarop hij de taal gehanteerd heeft.

10.4.1 Amsterdams

Omdat Zoet in een waarschijnlijk eenvoudig milieu in Amsterdam geboren en ge-
togen was, kunnen wij gevoeglijk aannemen dat hij goed vertrouwd was met de
volksstaal. Deze taal die nog in het begin van de zeventiende eeuw globaal overeen-
kwam met wat op het platteland om Amsterdam gesproken werd, is vooral bekend
uit contemporaine kluchten en blijspelen. Een ruime sortering aan woorden die
kenmerkend zijn voor deze volkstaal bieden vooral Stoett in zijn tekstuitgave van
Moortje en Dibbets in diens uitgave van de Klucht van Claas Kloet.163 Ten aanzien
van de uitspraak ervan heerst nog geen eenstemmigheid, maar de diftongering van
de ij tegenover de deftiger langgerekte i leek bijvoorbeeld Buitendijk in zijn para-
graaf over de taal van Jan Vos, zeer aannemelijk.164 Met betrekking tot het verschil
tussen het boers en beschaafd sprak Van den Berg in zijn gelijknamig onderzoek
het vermoeden uit dat in die vroege zeventiende eeuw de afstand tussen beschaafd
en boeren-Hollands nog redelijk klein was.165 Toch konden enkele opvallende ver-
schillen worden geconstateerd met de beschaafdere taal, zoals diverse vocalische
varianten, waaronder de ie voor ee (allien naast alleen), de eu in plaats van ee (speu-
len naast spelen), de eu naast de o (meulen en molen). Een opvallende en kenmer-
kende consonantische variant ontstond door de gutturalisering van de n na a en o,
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160 Dibbets 1981, p. 403. 
161 Een aantal uitgaven van belangrijke werken van zeventiende-eeuwse schrijvers ging wel vergezeld met op-
merkingen over hun taal, maar dan altijd toegespitst op het desbetreffende werk. Een opsomming van dergelijke
uitgaven geeft Weijnen 1968 in zijn lijst met afkortingen. 
162 Sowinski wees in ‘Die Stilanalyse älterer Texte’ op de moeilijke uitvoerbaarheid daarvan in de praktijk (So-
winski 1991, p. 173).
163 Stoett 1931 in het uitvoerige voorwoord van deze uitgave van Moortje (1617) en Dibbets in zijn paragraaf
over de taal van Biestkens in Claas Kloet, p. 29-34.
164 Buitendijk 1975, p. 77-78.
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zoals mond en mongd, want en wangt.166 Uiteraard betreffen deze varianten slechts
een deel van het totale corpus aan verschillen, maar zij behoren wel tot de meest sig-
nificante. Het is niet geheel zeker of de Amsterdamse volkstaal al deze kenmerken,
zoals deze uit de kluchten uit het begin van de zeventiende gereconstrueerd konden
worden, een twintigtal jaren later nog bezat. 

Zoets vroegste werk, het Meyspel dat helaas niet is teruggevonden, was in ’s-Gra-
venhage gedrukt en waarschijnlijk geschreven in de rederijkersstijl. Mogelijk raakte
Zoet in zijn Haagse periode (1635-1636) onder de indruk van de toen pas in omloop
zijnde grote gedichten van Jacob Cats. Die invloed zal ongetwijfeld te zien zijn ge-
weest in zijn Gnemon,167 maar is voor ons pas waarneembaar in zijn vlot vertelde
Hedensdaagsche Mantel-eer (1636).168 Zoals eerder opgemerkt, benutte Zoet moge-
lijk in navolging van Cats in zijn verzen regelmatig jamben, maakte hij gebruik van
gepaard rijm en zijn op verschillende plaatsen de vooral bij Cats en Huygens gelief-
de anafore constructies te lezen. Met deze laatste ‘kunststukjes’ lijkt hij Cats zelfs te
hebben willen overtreffen.169 In zijn taalgebruik heeft hij zich grotendeels geconfor-
meerd aan het Hollands, dat zich langzamerhand ontwikkelde tot standaardtaal.170

Toch verloochende hij zijn afkomst niet, want op vele plekken waar het rijm het ver-
eiste, bediende hij zich van typisch Amsterdamse vocalismen. Naast de beschaafde-
re rijmklanken die bijvoorbeeld in kleeren en begeeren (vs. 73-74) te beluisteren zijn,
was de Amsterdamse ie in gemient nodig om op bedient (vs. 680-681) te rijmen.
Naast deze laatste klank die door de rijmdwang wordt opgeroepen, zijn meer klan-
ken en woordvormen uit dit dialect terug te vinden. Zij komen voor naast de be-
schaafdere vormen zoals vrund (vs. 600) naast vriend (vs. 629) en wiert (vs. 607)
naast wert (vs. 680). Enkele andere eigenaardigheden uit de Amsterdamse volkstaal
in deze tekst zijn het frequent voorkomende pronomen personale mijn met achter-
gevoegde -n en kost voor kon. Samen met enige andere vooral vocalische verschijn-
selen uit het plat Amsterdams geven deze voorbeelden een – zij het zeer summiere –
karakteristiek van Zoets taalgebruik in dit grote gedicht. Omdat de aanwezigheid
van beschaafdere taalelementen een meerderheid vormt, kan de overigens zeer voor-
lopige conclusie getrokken worden dat Zoet met zijn taalgebruik in de Hedensdaag-
sche Mantel-eer goed op weg is zich aan te sluiten bij de normen van de standaard-
taal.171 Zeer aannemelijk is daarbij dat de normen die Cats zich had gesteld om zo
zuiver mogelijk Nederlands te schrijven, ook Zoet tot leidraad gediend hebben.172

Dat Zoet niet elke gelegenheid aangegrepen heeft een zo zuiver mogelijk Hol-
lands te formuleren, hing voornamelijk samen met het genre dat hij wilde beoefe-
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165 Van den Berg 1943, p. 246.
166 Meer voorbeelden geeft Stoett 1931, p. XI-XXIV.
167 Zie hoofdstuk 2, p. 36.
168 Zie hoofdstuk 2, p. 47.
169 Ten Berge 1979, p. 214-215.
170 Van der Wal 1992, p. 218-220.
171 Zie over de ontwikkeling van de standaardtaal Van der Wal 1992, p. 200-222.
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nen. In zijn kluchten uit 1636 en 1637 heeft hij de Amsterdamse volkstaal waar no-
dig gebruikt.173 In dat taalgebruik zijn er tussen het eerst verschenen Tweede Deel
van Drooge Goosen en de latere Jochem-Jool enige verschillen te constateren. Ter-
wijl in de eerste klucht diverse ‘personagien’ niet allen dezelfde sociale status heb-
ben, is dat wel het geval in de Jochem-Jool, waar alle spelers afkomstig zijn van het
boerenland. Die sociale verschillen heeft Zoet, overigens in navolging van diverse
voorgangers, benadrukt in hun taalgebruik. Zo is het vocalisme in de taal van de
studenten in het Tweede Deel van Drooge Goosen algemeen beschaafd te noemen
en kent hun vocabulaire zelfs deftige woorden als wispelturigh (vs. 4) en principael
(vs. 24). Vanzelfsprekend uit ook ‘Ioncker Vrerick’ zich op een zeer beschaafde
manier. Zijn status zorgt ervoor dat anderen, zoals het snolletje Trijn Ians, die tegen
hem praten ook deftiger taal bezigen. Zo gebruikt Trijn in deze situatie de aan-
spreekvorm ghy (vs. 17), maar tegen Goosen (vs. 227) jij. 

De volkstaal wordt vooral door deze hoofdpersoon gebruikt, maar niet overal
consequent. Naast de gesignaleerde dialectische -ie-uitspraak, komt ook de be-
schaafdere -ee voor, hiel (vs. 167) en eens (vs. 168). Naast het Amsterdamse verle-
den deelwoord ekreghen (vs 178) is onder meer de beschaafdere vorm gheweest (vs.
176) te vinden. Een enkele maal komt de bekende gutturalisering verbranghst (vs.
533) voor. 

De tegenstelling tussen de volkse en de beschaafde taal liet Zoet vooral uitkomen
door het gebruik van bepaalde woorden, uitdrukkingen, vergelijkingen en geestig-
heden. Op de vele problemen die aan dit specifieke onderwerp kleven heeft Stoett
reeds gewezen.174 Zonder onderzoek namelijk naar de woordgeografie van allerlei
woorden en woordcombinaties in de kluchten is het volgens hem niet goed uit te
maken, of deze wel tot het Amsterdamse vocabulaire van de volkstaal hebben be-
hoord. Misschien werden ze ook door de beschaafdere klasse gesproken of bevolk-
ten ze vooral de ‘literaire’ kluchtentaal. Hoewel een dergelijk onderzoek de af-
komst van vele woorden kan blootleggen, kan uit het gebruik ervan door bepaalde
personages in verschillende kluchten in ieder geval hun sociale status worden opge-
maakt. De woorden moer (vs. 143), een ritsighe teef (vs. 150) en een schyt-valck (vs.
151) zullen niet snel in de mond van Vrerick gelegd worden, evenmin de uitdruk-
king voor een vrouw die in barensweeën ligt: de waghen is an ’t kraken (vs. 668).
Opvallend is daarentegen de beschaafde taal waarin de liedjes zijn gegoten.175

In Zoets tweede klucht, Jochem-Jool, heeft het beschaafde Hollands grotendeels
plaats gemaakt voor een boeren- of molenaarstaal waarvan het vocalisme, de
woordvormen en het woordgebruik overeenkomen met het plat Amsterdams.176

Meer dan in het Tweede Deel van Drooge Goosen heeft Zoet, voorzover dit valt na
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172 Van der Wal 1992, p. 220.
173 Hoofdstuk 2, p. 62-65. 
174 Stoett 1931, p. XXIII.
175 Tweede Deel van Drooge Goosen 1636, bijvoorbeeld p. B3.
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te gaan, de ‘Personagien’ hun eigen taal laten spreken, waarin opvallend weinig
‘deftige’ woorden te vinden zijn. Hij laat hen vrij korte zinnen bezigen die voort-
durend beginnen met of onderbroken worden door emotionele interjecties als by
gort of bygut en by men keel. Met behulp van een relatief eenvoudige woordenschat
heeft Zoet de seksuele honger van de op overspel beluste Stijn Smuls en Snoep-sie-
cke Hans diverse malen op een creatieve manier in suggestieve beelden weergegeven. 

Eerder signaleerde ik al dat de onbekende lofzanger W. van Kroos-beeck in Jo-
chem-Jool de geest van Bredero meende te herkennen.177 Hoewel deze opmerking
pas na een nauwkeurige vergelijking tussen de kluchten van Bredero en de Jochem-
Jool op zijn waarde kan worden getoest, kan op het resultaat wat de taal betreft enigs-
zins vooruitgelopen worden. Afgezien van een vergelijkbaar vocalisme en gebruik
van kenmerkende woordvormen uit de Amsterdamse volkstaal, zijn er overeen-
komsten in de wat vloeiende weergave van de spreektaal. Door het consequente ge-
bruik van de jambe kan deze bij Zoet zelfs als nog ‘soetvloeyender’ gelezen worden. 

Dat het spreken in de volkstaal ook voor Zoet blijkbaar inherent was aan een ge-
ringere maatschappelijke status, is op verschillende plaatsen in Zoets oeuvre waar-
neembaar. In het ‘Bly-Eynd-Spel’ Clorinde en Dambise valt temidden van de be-
schaafd sprekende hoofdpersonen het taalgebruik van de hoveling Hans op.178 Op
de geringe aanwezigheid van de typerende ie-klank en de verkorte vorm van het
voltooid deelwoord na zoals eweest, is de gutturalisering van de n volop aanwezig,
zoals stronghtje, ganghslyck en wongder. 179 Maar vooral met het door Zoet aan de
Amsterdamse volkstaal ontleende, of misschien voor een deel zelf bedachte voca-
bulaire, onderscheiden de lange monologen van Hans zich van het beschaafde Hol-
lands waar de anderen zich van bedienden. Ook buiten de toneelstukken benutte
Zoet de volkstaal of elementen eruit om zijn personages te typeren. Eerder opge-
merkt is de overeenkomst tussen de taal van de hoveling Hans en het liefdeslied in
het Amsterdamsche Minne-beekje van Krelis Joosten voor Kniertje.180 Met diverse
kenmerken van de volkstaal, zelfs de zelden door Zoet gebruikte ee-eu wisseling,
veur en deuse en de aa-ee variant in steet en deer, is hij net zoals bij zijn Jochem-Jool
zoveel mogelijk in de huid van de volkstaalspreker gekropen.181 Met Zoets zeer
consequente gebruik van de jambe heeft Vos echter de spot gedreven, omdat hij dat
onnatuurlijk vond.182 In dit lied is het metrum jambisch op enkele antimetrieën na,
waardoor het, meer dan de monologen van Hans, als ‘soetvloeyend’ kan worden
gewaardeerd. Vergelijkenderwijs kan men ten slotte stellen dat het taalgebruik van
Hans meer met dat van Drooge Goosen overeenkomt en Jochems’ taal meer de
zangerigheid van Krelis bezit. 
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176 Zie voor de oorsprong van veel klanken en woorden vooral Stoett 1931, p. VII-XXIV.
177 Hoofdstuk 2, p. 66.
178 Hoofdstuk 2, p. 77.
179 Clorinde en Dambise 1637, p. C 3ro en p. C4vo.
180 Hoofdstuk 2, p. 93-101.
181 Zie daarvoor het geciteerde gedicht op p. 98-99.
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10.4.2 Zoets herschepping in 1643

Toen in 1643 de Uytleggingh Op den Metamorphosis opnieuw uitgegeven diende te
worden, was dat voor Zoet reden Van Manders taal naar eigen inzicht te wijzi-
gen.183 Diens proza is weliswaar op het gebruik van de regels van de klassieke reto-
rica onderzocht,184 maar niet op zijn taalgebruik en de door hem gehanteerde syn-
taxis. Volgens welke normen men Van Manders taal ook waardeert, in Zoets ogen
kon vooral diens zinsbouw geen genade vinden. Omdat men in de zeventiende
eeuw nog niet toe was aan een methodische Nederlandse syntaxis,185 is het zeer
aannemelijk dat Zoet naar eigen inzicht Van Manders taalgebruik heeft bewerkt.
Mogelijk sloot hij zich met zijn hertaling, die een zekere popularisering van de
vroegere tekst moest leveren, aan bij een gangbare praktijk. De veel gemakkelijker
leesbaarheid heeft er misschien voor gezorgd dat Zoets bewerking een herdruk
kreeg in 1645. Dat Zoet de breedvoerigheid van Van Mander wenste in te dammen
en syntactisch overzichtelijker te maken, is uit de vergelijking van de beide eerder
opgenomen citaten duidelijk op te maken.186 Hij heeft de zinnen ingekort, de rang-
schikking gewijzigd en overbodige woorden en herhalingen geschrapt. Tevens
werd op verschillende plaatsen de interpunctie gewijzigd en zijn sommige woorden
vervangen. Als voorbeeld moge de eerste zin dienen. Van Mander schreef in 1604:

Mars, als verhaelt is, soude geboren wesen sonder Vader: en Venus, na d’oude gedichten,
en soude geen Moeder hebben gehadt, maer vanden schuyme der Zee voortghecomen zijn,
en van den bloede des Hemels, te weten, van Coelius: want, doe Saturnus met de seyssen
oft sickel zijnen Vader Coelio de eygenis ofte manlijcheyt af hadde ghesneden, werp hyse
in de Zee, en van het schuym, dat van dit werpen op de Zee quam dryven, is hier van voort-
ghecomen Venus.187

Deze topzware zin heeft Zoet in tweeën gesneden. In het eerste deel heeft hij de
herhaling van soude vervangen door is, de afwezigheid van de moeder korter weer-
gegeven, en de tweede naam van de hemel, te weten samengevat in of. Dat daarbij de
bevestiging van de geboorte van Mars in de plaats kwam van de mogelijkheid, was
waarschijnlijk ondergeschikt aan het feit dat er tweemaal soude stond. De tweede
zin begint met het nevenschikkende voegwoord dat in dit geval als inleiding op een
nieuwe hoofdzin de bijwoordelijke functie van immers krijgt toebedeeld. De
woordvolgorde is drastisch gewijzigd: subject, gezegde voorop en daarna het ob-
ject met relatieve bijzin. Het gevolg van de plons in de zee wordt door Zoet veel
plastischer voorgesteld dan Van Mander had gedaan. De door Zoet bewerkte zin
luidt als volgt:
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182 Hoofdstuk 4, p. 189.
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Mars is, als wy geseit hebben, sonder vader, geboren, en Venus zou, na d’oude gedichten,
sonder Moeder, van ’t Zeeschuim, en ’t Hemels, of Coelius bloet zijn voortgekomen.
Want Saturnus wurp zijn Vader Coelius manlikheyt, die hy met de zeinzen hadde afgesne-
den, in de Zee datse schuimde, van dit schuim is Venus gekomen.188

Behalve deze ingrijpende syntactische wijzigingen heeft Zoet ook in Van Manders
vocabulaire ingegrepen. Van woordparen is er meestal één geschrapt, van seysen of
sickel bleef alleen zeinzen over, andere woorden zijn vervangen, verhaelen werd
zeggen. Belangrijk en voortdurend aanwezig is Zoets streven naar het gebruik van
zuiver Nederlandse woorden. Daarmee sloot hij overigens aan bij soortgelijke
wensen van eerdere en eigentijdse grammatici.189

Vanzelfsprekend kunnen uit een dergelijk miniem onderzoek weinig conclusies
getrokken worden, maar overeenkomstige vergelijkingen van andere plaatsen in
beide teksten geven hetzelfde beeld. Het is dan duidelijk dat Zoet een blijkbaar ge-
slaagde poging heeft gedaan Van Manders syntaxis en woordgebruik te vereenvou-
digen, of liever gezegd te moderniseren. Daarin valt vooral Zoets voorkeur voor de
overigens reeds uit het Middelnederlands bekende volgorde op van, subject, ver-
bum finitum en object. Niet alleen deze bewerking van Van Manders Uyleggingh,
maar ook Zoets popularisering van de Wintersche Avonden (1649),190 waarbij ook
zijn ‘herdichten’ van Van Manders en Viverius’ poëzie niet vergeten mogen wor-
den, wijzen op bepaalde ideeën over de schrijftaal, die slechts uit zijn bewerkingen
te destilleren zijn. Of Zoet daarmee een plaats gegund mag worden in de reeks taal-
bouwers zoals Van der Wal die noemt, is te veel eer, maar een bescheiden rol in de
opbouw van het modernere Nederlands kan hem niet ontzegd worden.191

10.4.3 De taal van de Geest en Allardus Kok

Zoets kennelijke drang tot het ‘beschaven’ van de taal heeft hem in 1647 aangezet
tot het aanbrengen van een fors aantal wijzigingen in zijn eigen kluchtig toneelstuk,
het pots-spel Zabynaja dat bij Cornelis Iansz verschenen was.192 Onderzoek naar
de varianten in de editie van 1648 gaf een ‘deftiger’ beeld te zien dan de van nogal
wat spreektaal voorziene voorganger. Afgezien van spellingswijzigingen die moge-
lijk ook afkomstig waren van de zetter heeft Zoet flink ingegrepen in de syntaxis.
Op vrijwel iedere bladzijde kunnen verschillende zinnen genoteerd worden met
een of meer wijzigingen in de rangschikking der zinsdelen. Zoet legde een grote
voorkeur aan de dag voor helderheid en logica: wat qua betekenis bijeenhoort,
moet ook syntactisch zoveel mogelijk bijeengeplaatst worden. Dit leidde tot de
vorming van veel zinnen met de subject-verbum finitum rangschikking eventueel
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187 Van Mander 1616, p. 25b.
188 Uitlegging op de Metamorphosis 1645, p. 103.
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191 Van der Wal 1992, p. 219-220.
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gevolgd door een objectgroep. Nevengeschikte zinnen werden indien nodig omge-
bouwd tot ondergeschikte. Zo werd de zin: ‘Indien dat zich ’t geluk, zoo gunstig t’
mywaerts toond, ik zal u eeuwig minnen’ (1647, p. B3vo), in 1648:, ‘Ik zal, zoo zich
’t geluk zoo gunstig t’mywaart toont, dat ik ’er kan verwinnen, en tot mijn wil be-
weeg, u eeuwiglik beminnen’ (p. B3vo). Verschillende malen werd de datief ver-
meerderd met ‘aan’, ‘de schande die my die overvloed zou geven’, werd ‘aen my’
(1648, p. A6vo). Adverbiale bepalingen werden soms voorzien van een voorzetsel.
Naast de vele syntactische ingrepen, heeft Zoet ook zijn vocabulaire getoetst. Om
verschillende niet altijd even duidelijke redenen werden veel woorden vervangen of
verwijderd. Ze konden naar zijn opvattingen als ouderwets gezien worden ‘yder’
werd ‘elk een’ (p. B2vo), ‘nochtans’ werd ‘lijkwel’ (p. B8 ro), niet de juiste gevoels-
waarde of betekenis in de zin vertegenwoordigen (‘mijn engel’ werd ‘mijn troostje’,
p. C2 vo), of deftiger zijn (‘’t koste meenigh ’t leven’ werd: ‘Daer is vry wat geble-
ven’, p.A7vo). Ook wenste Zoet zo nauwkeurig mogelijk te formuleren: ‘tot die tijd’
werd ‘tot dien dag’ (p. A6vo) en het woord met waarschijnlijk een dubbele betekenis
‘duitsman’ werd ‘Land-zaet’. In dit kluchtige werk heeft hij kennelijk zoveel moge-
lijk getracht een nette, ‘geordende’ taal te scheppen, waarin de deftigheid af en toe
plaats heeft gemaakt voor creatieve metaforiek.

De taal in de nieuwe Zabynaja lijkt een opstap geweest te zijn voor Zoets pogin-
gen een geheel nieuw taalgebruik te ontwikkelen. Uit de bespreking die ik hiervoor
gewijd heb aan de invloed van David Joris op Zoets bekering, was het belang van een
nieuwe taal al gebleken.193 In een indrukwekkend artikel heeft Waite diverse publi-
caties van deze zestiende-eeuwse spiritualist geanalyseerd op het gebruik van een be-
paalde taal waarmee iedere ware gelovige de wezenlijke bedoelingen van Gods woord
kan begrijpen.194 Alleen de ware bekeerlingen die, om Zoet te citeren, ‘de oude Adam
hebben afgelegd’, zullen openstaan voor deze hemelse nog niet gehoorde taal die vol
licht en leven diende te zijn.195 Na aanvankelijke aarzelingen en onduidelijkheden koos
David Joris voor het Nederlands als voertaal van de Heilige Geest, de Geest der waar-
heid.196 Omdat de bekeerling Zoet zich als wegbereider zag van het komend Rijk Chris-
ti, heeft hij gemeend eveneens deze nieuwe taal gestalte te moeten geven. Een theo-
retisch traktaat daarover is ons niet overgeleverd, maar zijn taalgebruik in de
Geestelikke Door-zichten197 lijkt een afschaduwing van Joris’ bedoelingen te zijn. Zijn
gedichten waaruit er enkele geciteerd werden,198 etaleren een uiterst beschaafd taal-
gebruik waarbij de zinnen geheel volgens de hierboven genoemde syntactische volg-
orde zijn gestructureerd. Het gehanteerde vocabulaire bevat voor het grootste deel
eenvoudige en vrijwel geen verouderde en zekere geen vreemde woorden. Door de
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192 Zie hoofdstuk 4, p. 205. 
193 Zie hoofdstuk 4, p. 223-224.
194 Waite 1992.
195 Waite 1992, p. 54.
196 Waite 1992, p. 55-59. Zie ook hoofdstuk 4, p. 223-225, voor verdere literatuur.
197 Zie hoofdstuk 4, p. 217-221.
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combinatie van een dergelijke syntaxis en woordgebruik, vermeerderd met een con-
sequent toegepaste jambe, kreeg deze taal een zekere mate van saaie lichtvoetigheid. 

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre dit taalgebruik Zoet tot tevredenheid
heeft gestemd. Na het verschijnen van zijn Geestelikke Door-zichten (1648) heeft
hij, zoals aangegeven, de Kornelia Bentivogli ter hand genomen.199 Zoet heeft zich
daarbij kennelijk voorgenomen het taalgebruik hier in vergelijking met zijn eerdere
vernieuwing enigszins te wijzigen. Zijn veranderde inzichten zijn met grote waar-
schijnlijkheid voortgekomen uit de voorstellen van zijn tijdgenoot, de grammaticus
Allardus Kok. Al geruime tijd bleek deze doorgewinterde purist zich gezien diver-
se voorredes op door hem gepubliceerde werken met het zuiveren van de Neder-
landse taal bezig te houden.200 Zijn vooroefening, het in 1649 gepubliceerde Ont-
werp der Neder-duitsche letter-Konst,201 heeft vooral in één opzicht een niet mis te
verstane invloed op Zoets taalgebruik uitgeoefend, althans voor een korte periode.
Omdat er in het geheel geen gegevens voorhanden zijn over eventuele contacten
van Zoet met deze halfbroer van Lodewijk Meijer, de voorman van het dichtge-
nootschap ‘Nil Volentibus Arduum’ en editeur van Koks nagelaten werken, kan
slechts de gedrukte versie van de Kornelia Bentivogli enige helderheid verschaffen.
Opvallend is namelijk de afwijkende orthografie in de opdracht van Zoet aan een
zekere Bouwman. In zijn Ont-werp had Kok onderscheid gemaakt tussen de ‘Ghe-
daante’ die kon bestaan uit een ‘Ghrondt-woordt’ en een ‘Spruit-woord’, en de
‘Ghe-stalte’ die onderscheiden kon worden in ‘Enkele of t’Zaam-ghe-zette woor-
den’.202 Kok legt hiermee het verschil uit tussen afleidingen en samenstellingen.
Omdat Kok evenals andere grammatici in zijn tijd prefixen woorden noemde, wer-
den deze gezien als zelfstandige eenheden. Deze konden daarom net als woorden
binnen een samenstelling door een koppelteken van het ‘Ghrondt-woordt’ worden
gescheiden. In de praktijk leidde een consequente toepassing van deze zienswijze
tot een spelling met een overdaad aan koppeltekens. Dit gaf kennelijk aanleiding tot
kritiek, want Lodewijk Meijer moest in het voorwoord van Koks postuum ver-
schenen Christelijke Ghódt-ghe-leertheidt in 1655, deze spelling verdedigen:

En mits hem het Werk, dat reden, waar op zy stuent [sic?], zoud gheeven, en waar van zijn
herssens zwanger ghingen, zijn te vroeghe doódt ver-hindert heeft te baaren; zo zullen wy
eenighe van de on-ghe-woónste, en voor deze Be-dillers an-stoótelijkste op-haaIen, en ver-
daadighen met eenighe uit zijn mondt ghe-hoórde redenen.Voor eerst dan valt haar de veel-
heidt der Kóppel tekens, waar mede twe óft meêr woorden tót een t’zaam-ghe-schakelt
worden, dapper dwars in ’t oógh. Maar zy zijn om de Hoe-daanigheidt des woordts te ver-
toónen, en de dubbel-zinnigheidt, en duisterheidt, die door der zelver na-laating vaak ont-
spruiten, te weeren, en, by-zo-ver zom-(tijds), om de een-paarigheidt al-tijdts noódigh.203
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198 Zie hoofdstuk 4, p. 218 en 220. 
199 Zie hoofdstuk 4, p. 248.
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202 Dibbets 1981, p. XLII-III en p. 13. 
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Misschien heeft Zoet een korte tijd ook gedacht dat het gebruik van koppeltekens
verhelderend zou werken bij het begrijpen van een tekst. Uit een fragment van zijn
opdracht aan Johan Bouwman is Zoets nieuwe spelling duidelijk te zien:

Ik heb deeze ge-schiedenis, uit tweederleye in-zicht, tot een Tooneel-spel be-wrocht:
d’eerste be-oogde heure by-zondre be-valligheeden en wonder1ikke toe-vallen, die (mijns
oordeels) na-by weêr-gaadeloos Zijn. De tweede zag op de tijd (zijnde d’aan-vang van het
twalif-jarig be-stant) waar inze gebooren en (tot’er volle ouderdom) op-gewossen is: zo
datze, door een Poëtze kracht, lichtlik tot de hoe-danigheid der teegen-woordige Vreede,
waar in Spanje, en het Vrye Needer-land, elck-ander, op ’et minnelixt, om-halzen en kus-
sen, zou zijn te brengen; doch ik heb ’er, wijl heure naturelikke schoonte geen op-tooizel
van nooden heeft, dit ge-weld niet willen aandoen.204

Dat Zoet niet de aangewezen figuur was om Koks denkbeelden vooral met betrek-
king tot de spelling uit te dragen, blijkt vooral uit de tekst van het toneelstuk zelf.
Hoewel op diverse plaatsen daarin het koppelteken volgens Koks opvattingen juist
gebruikt is, vallen vooral de vele gevallen op waar dit teken afwezig is, of verkeerd
gebruikt. Zo konden reeds op de eerste bladzijde van dit stuk twee foutieve koppe-
lingen worden gesignaleerd, een adjectief met een substantief, onstelde-kop en ver-
hoolen-kracht. Omdat deze koppelingen indruisten tegen de door Kok gestelde
spellingsnormen, is het de vraag of Zoet diens bedoelingen wel goed begrepen had.
Misschien waren anderszins deze fouten toe te schrijven aan de zetter. Op andere
aspecten van Koks Ont-werp heb ik Zoets tekst niet onderzocht. Omdat echter in
andere werken van Zoet uit deze en latere tijd deze spelling niet teruggevonden
wordt, mag geconcludeerd worden dat ook Koks voorstellen niet de hemelse taal
brachten, die Zoet voor ogen had. Hij heeft misschien gesteund door de kritiek zijn
eigen taalgebruik weer voorrang gegeven.

10.4.4 Zoets barokke stijl 

Tot slot dient enige aandacht besteed te worden aan stilistische en thematische ei-
genaardigheden, die eerder in dit onderzoek als barok gekwalificeerd zijn. Dat de
resultaten van dit soort observaties amper getoetst kunnen worden aan uitkomsten
van soortgelijke nasporingen naar stilistische eigenschappen in het werk van tijdge-
noten, is inherent aan de geringe belangstelling voor dergelijk historisch stilistisch
onderzoek in Nederland.205 Terwijl in verschillende landen op dit terrein reeds veel
werk is verricht, kunnen wij voor een wat dieper gravend onderzoek nog steeds
slechts terecht bij Kramer, die barokke aspecten in Vondels werk catalogiseerde en
interpreteerde.206 Dat Vondels taal doortrokken was van stijlkenmerken ontleend
aan deze van origine katholieke kunststroming, die mede door de Contrareforma-
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tie werd gedragen, is bijna vanzelfsprekend. Opvallend is echter dat in de poëzie
van dichters die het rooms-katholieke geloof niet omarmden of het zelfs bestreden,
vergelijkbare barokke stijlkenmerken ruimschoots werden aangetroffen.207 Gerui-
me tijd heeft de barok in verschillende mate van diepgang, hun stijl en thematiek
beïnvloed. Onder de eigenaardige kenmerken van de barokke stijl in de literatuur
zijn er echter vele, die pas in combinatie met andere als typerend voor deze stijl aan-
gemerkt kunnen worden.208 Dit geldt ook voor de barokke stijl die in Zoets hekel-
en gelegenheidsgedichten wordt aangetroffen. Hier zullen alleen enkele gedichten
uit vroegere en latere periodes van zijn leven op hun barokke gehalte getoetst wor-
den. Het gaat hier alleen om stilistische aspecten; de vraag of bepaalde thema’s die
bij een dwarsdoorsnede van zijn werk naar voren treden, ook ‘barok’ genoemd mo-
gen worden, blijft hier buiten beschouwing.209

Om barokke kenmerken in een aantal gedichten van Zoet te kunnen aanwijzen,
bleek Kramers studie over Vondels stijl een geschikt referentiekader te leveren. Het
is echter geenszins mijn bedoeling systematische parallellen te zoeken tussen de ba-
rokke woordkunst van Vondel en Zoet. Beiden hebben hun register aan stijlmidde-
len zover mogelijk opengezet, om in het bijzonder het grootse en indrukwekkende
weer te geven, zich pathetisch uit te drukken, op plastische wijze situaties te schil-
deren en allegorieën te gebruiken, bijvoorbeeld om op overeenkomsten met een
hogere wereld of een andere werkelijkheid te wijzen. Van deze laatste mogelijkheid
heeft Zoet weinig gebruik gemaakt. 

Het eerste gedicht waarop ik wil wijzen, is Droom of Tyding uit den Hel, Verkla-
rende de Verheerlikking van Izak Dorislaar (1649).210 Daarin wordt het verhaal
verteld van de reis van deze verdachte naar de hel, zijn ontvangst en Zoets ontwa-
ken uit deze droom. Droomvisioenen duiken in allerlei tijdperken op en zijn dus
niet te beschouwen als specifiek barokke beelden. Zij worden barok gemaakt door
de verbeeldingskracht van de auteur die daarmee de gevoelens van de lezer wil be-
spelen. Daarvoor bleek Zoet over vele stilistische middelen te beschikken. Hij
schildert in dit geval een visioen van de hel, waarin duivels met elkaar redetwisten,
in huiveringwekkende beelden uit het barokke beeldmateriaal.211 Dat Zoet in de-
zelfde tekst duivels met hun twistgesprekken klein menselijke proporties geeft,
doet aan het barokke beeld van het geheel niets af. Groots en indrukwekkend komt
het in de brand steken van de hel op de lezer over. Behalve door het oproepen van
een dergelijke ruimtelijke suggestie, kunnen voorstellingen ook indrukwekkend

10 Mengelwerk

206 Kramer 1946.
207 Zie vooral Segel 1974, ‘part two’, in diens bloemlezing van onder meer Nederlandse auteurs uit de zeven-
tiende eeuw.
208 Segel 1974, p. 115. 
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gemaakt worden door ‘empathisch-pathetisch’ taalgebruik.212 Dit is bij Zoet een
geliefd procédé. Door diverse toevoegingen worden personen, situaties of voorstel-
lingen dramatischer, gezwollener dan ze waren. ‘De vonken sprongen hem in zen
oogen [van de Prins], des wierd hij steke-blind’, ‘In ’t end sloeg Rademart twee ijs-
zelikke blikken op het Vermomd Bedrog’, en over de moord, ‘om hem, door zo
veel wonden, van ’t lompe vlees t’ ontkleên’. Daarnaast speelt bij Zoet de voor de
barok zo kenmerkende antithese een grote rol.213 ‘De groote Rademart boog need-
rig voor zen voeten’. Op een gruwelijke wijze schilderachtig is de beschrijving van
de stoel waarin Dorislaar moest gaan zitten, ‘Mit zet men hem in een Zeetel, van Ju-
das been gewrocht, Rondom, met heete Neetel, en Doornen, geborduurt.’214 Niet
alleen in dit fragment, maar op veel meer plaatsen is bij Zoet een beeldende of sensi-
tieve omschrijving te vinden.215 Behalve de hier suggestief neergezette ‘heete Nee-
tel’, gaf hij in het twistgesprek Lucifer ‘styve kaken’ en later zijn tegenstander een
‘wye mond’. 

Met vergelijkbare en andere barokke stijlfiguren herschiep Zoet dus een droom
in een angstaanjagend visoen, waarin Dorislaar zijn eeuwige straf diende uit te zit-
ten. Om het afschuwelijke nog meer te benadrukken, liet Zoet zichzelf zwetend
wakker worden.

Diens lofzang van tien jaar later, Het Triomferend Leyden,216 ter gelegenheid van
de ontvangst van Willem Hendrik om daar te gaan studeren, is alleen al gelet op de
motieven van ‘heldenverering’ en ‘roemrijke daden’ als een barok gedicht te kwali-
ficeren.217 Doorlopend zijn barokke stijlfiguren in dit werk terug te vinden. Zo
werd de rampzalige tijd aan de vooravond van Leidens ontzet op een barokke wijze
door het gebruik van verschillende soorten enumeraties geïntensiveerd voorge-
steld, ‘Moord, en brand, en hongersnoot’ en met het surrogaat voor ontbrekend
voedsel, ‘Ratten, Katten, Hondenpoten’, antithetisch overigens met het daarvoor
genoemde feit dat deze gevonden werden in een ‘teedre mond’. De antithese vond
in dit gedicht een ruime toepassing. De heldhaftige Van der Werf stond ‘vol moed’
tegenover het ‘karmen, schreien, steenen,’ van de vrouwen in Leiden, en ‘’t gewelt
der Dwingelanden, van den Bloedhond, vanden Reus’ werd tegenover de overwin-
naar, ‘den kleine en swacken Geus’ geplaatst. Een grote voorkeur legt Zoet aan de
dag voor plastische omschrijvingen, zoals bij Hoogeveen, een burgemeester, die
‘scharp gesleepen’ was het vrome volk te beschermen. Ook schuwde hij de barokke
voorliefde niet voor het noemen of beschrijven van edelstenen of voorwerpen van
zilver of goud. Willem werd op het stadhuis onthaald met ‘goude koppen, en zulvre
schalen’. 
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Ook d’Ydele vlugt, uit 1672, Zoets allegorische hekeldicht over de moord op De
Witten is door en door barok.218 Typerend daarvoor zijn uiteraard de allegorie en
de uitbeelding van de ondergang der machtigen op aarde.219 Op een indrukwekken-
de wijze heeft Zoet de gruwelijke moord op de gebroeders De Witt ingeleid. Hij
gebruikte hiervoor het populaire beeld uit de barok, het ‘tooneel des Weereldts’,
om voor iedereen de dood van beroemde voorgangers uit de klassieke oudheid te
vertonen. Met superlatieven worden de gruweldaden verbeeld, ‘hoe ’t Oorlog
word geteeld: hoe ’t gruuwelik Geweld, op ’t felst heur Moordrol speeld’, en kwade
eigenschappen pathetisch weergegeven, ‘Hy [Julius Caesar] kon zijn gierigheid,
door goed, nog bloed, verzaaden’. Tegen deze bloedige achtergrond wordt de el-
lendige dood van de gebroeders De Witt voorgesteld als een zinnebeeld waarin de
lezer die ‘poogt staag vroom te leven’ zich kan spiegelen. Door deze allegorie moet
de mens zich namelijk weer bewust worden van de aloude waarheid, dat niemand,
waar hij zich ook bevindt, aan de dood kan ontsnappen.220

In de meeste lofzangen van Zoet op leden van de Oranjedynastie speelden barok-
ke beelden een imponerende rol. Maar in de latere lofzangen voor Oranje grijpt
Zoet steeds meer terug op eerder gebruikte beeldspraak. Ik wees bijvoorbeeld al op
de clichés in Zoets Zeegenwenschen op de prins in 1672. Daarin figureerden op-
nieuw herhaaldelijk gebruikte beelden ter verering van Oranje en vernedering van
diens tegenspelers, zoals een schaamrood wordende Eigenbaat, de Heldenaard van
Willem, de prins als de ‘doorlugtste spruit’ en ook de bekende verering van diens
uiterlijk: ‘Zie, hoe uw fier gezigt ontelb’re harten trekt’. Het is moeilijk na te gaan,
in hoeverre zij hun aanvankelijke glansrol konden blijven spelen.

10.4.5 Nawoord

Uit het overzicht van Zoets totale oeuvre is gebleken dat hij zijn stijl en taalgebruik
in de meeste gevallen heeft aangepast aan het genre dat bij een bepaalde gelegenheid
hem als het meest geschikte voorkwam. Het gebruik van de Amsterdamse volkstaal
bleef grotendeels beperkt tot de fase vóór zijn inspanningen de taal van de Heilige
Geest te construeren. Als een bepaalde situatie er in een later stadium blijkbaar om
vroeg, wist Zoet de volkstaal echter weer vaardig te hanteren, zoals zijn bijdragen
in de Lalande-affaire te zien geven.221 Barok taalgebruik vinden we in mindere of
meerdere mate in zijn gehele werk terug, maar verhevigd in verschillende, veelal
politieke gelegenheidswerken en hekeldichten. Geconstateerd moet daarbij wel

10 Mengelwerk

217 Kramer 1946, p. 82 e.v. 
218 Behandeld in hoofdstuk 9, p. 582-583.
219 Kramer 1946, resp. p. 67 e.v., en p. 20 e.v.
220 De opmerking van Van Es in GLN 5, p. 216, dat deze barokke heldenstijl Jan Zoet feitelijk niet lag, dient
sterk genuanceerd te worden. Dat sommige gedichten voor Oranje, vooral uit zijn latere levensperiode, nogal van
barokke clichés voorzien waren, ondergraaft zeker de waardering voor de vele gedichten waarmee barokke beel-
den wel op een suggestieve manier Zoets bedoelingen weergeven. 
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worden, dat door het overmatig gebruik van bepaalde barokke beelden veel clichés
zijn werken zijn binnengeslopen, waardoor sommige lofdichten, vooral uit zijn la-
tere tijd, door diverse ‘lege’ beelden nogal plichtmatig aandoen. Afgezien van de
geconstrueerde, minder of zelfs niet geïnspireerde gedichten, heeft Zoet een origi-
neel en gevarieerd taalbeeld te zien gegeven. Hij stijgt in variatie en diepgang welis-
waar niet zo hoog als sommige tijdgenoten, maar hij heeft beter dan veel andere
auteurs zijn gedachten in een niet al te ingewikkelde en vaak boeiende stijl weten te
verwoorden.

10.4 Het taalgebruik van Jan Zoet

221 Zie hoofdstuk 8, p. 452-455.
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11.1 Zoets bekendheid tijdens zijn leven

In Amsterdam en in het Haagse stadhouderlijke circuit was Zoet zeker geen onbe-
kende. Vooral zijn geprononceerde opvattingen zullen in ruime kring de aandacht
hebben getrokken en in verschillende milieus vaak negatieve reacties hebben opge-
roepen. De calvinistische kerkenraad kapittelde de chiliastische denkbeelden die Zoet
uitdroeg. De justitiële autoriteiten ondernamen verschillende pogingen om paal en
perk te stellen aan zijn politieke spotlust. Ook bij collega-dichters riep hij kritiek op,
zoals die van Tengnagel en Bara. Er klinken ook positieve geluiden. Of hij als to-
neelspeler waardering genoot, weten we niet, maar zijn buurtgenoten noemden hem
als herbergier eens een ‘snaakse tapper’.1 Hij wist in zijn ‘Parnassus aan ’t Y’ een ge-
zelschap van aanvankelijk gelijkgezinde poëten om zich heen te verzamelen2 en aan
het Haagse hof werden zijn lofdichten op Oranjetelgen duidelijk op prijs gesteld.

Uit de vele grafdichten op Zoet blijkt welke aspecten van zijn persoon op zijn
omgeving de meeste indruk gemaakt hebben.3 Vrijwel alle grafdichters memorise-
ren, soms met enig leedvermaak, de overwinning van ‘den Alvernielenden
Scherminkel’ op de chiliast Jan Zoet. Zijn overtuiging niet te zullen sterven zal alge-
meen bekend geweest zijn. Ook zijn rusteloos zoeken naar rust en de voortdurende
kritiek op de kerk worden door verschillende dichters vermeld. Slechts één wijst op
Zoets slechte verstandhouding met zijn vrouw. Enige faam als spotdichter bleek hij
onder deze dichters ook gehad te hebben, maar nadere opmerkingen over zijn werk
werden niet gemaakt. Weliswaar laat Koopman een positief geluid horen als hij
hem ‘het Puik van d’Amsterdamsche Digters, // En ’t geestrijk opperhooft van
snaakse Taalberighters’ noemt, maar zijn vriend, A. de Leeuw, die hem ook waar-
deerde als een ‘geestige Amsterdammer’, moest echter constateren dat ‘Zyn ruste-
looze Pen’ hem ‘veel smaad, en jammer’ bracht.4 Diezelfde ‘Pen’ heeft Bara ertoe

1 Zie hoofdstuk 8, p. 455.
2 Dit is naderhand het enige positieve dat Wagenaar over Zoet wist te melden (Wagenaar 1760 III, p. 248).
3 DW, p. 385-390.
4 DW, p. 385. 
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gebracht in zijn lange hekeldicht een zeer negatief beeld van Zoet te schetsen.5

Of Zoets bekendheid als persoon ook gepaard ging met belangstelling en waar-
dering voor zijn literaire oeuvre, die verder gaan dan een karakterisering als
‘snaaks’ en ‘geestig’, is slechts in zeer beperkte mate af te meten aan reacties en op-
merkingen van tijdgenoten. Een klein deel van Zoets oeuvre bleek in de smaak te
vallen. Er was in het begin van de jaren veertig een redelijk grote, maar kortstondi-
ge belangstelling voor enkele van zijn toneelstukken en aan het Haagse Hof had
men een gouden penning over voor zijn lofzangen op de jonge Prins. Zonder twij-
fel hebben allerlei lezers plezier beleefd aan zijn spot- en hekeldichten, maar op-
merkingen daarover zijn niet overgeleverd. Maar dat Zoet met dit soort gedichten
daarnaast velen op de tenen heeft getrapt, lijdt eveneens geen twijfel. In de proces-
akten van 1641 en 1651 klinken enkele van hun reacties door. Niet alleen dit deel
van zijn oeuvre stond aan kritiek bloot, ook enkele toneelstukken moesten het ont-
gelden. Jan Vos viel Zoet aan om diens Jochem-Jool en later vond een anonymus
Zabynaja, net als Huygens’ Trijntje Kornelis,6 een heidens stuk. 

Herdrukken van boeken, pamfletten en rijmprenten zijn ook een graadmeter
voor de populariteit. Over oplagen en verkoop van eendagsvliegen als plano’s en
pamfletten, die een belangrijk deel van Zoets literaire productie uitmaken, is echter
weinig bekend. Aan dit meestal anonieme drukwerk kan alleen een zekere popula-
riteit toegekend worden als er van een bepaalde tekst exemplaren met verschillen in
typografie bekend zijn. Men heeft echter, voorzover ik het kan overzien, zijn
plano’s, rijmprenten en pamfletten op een enkele uitzondering na geen herdruk
waard gevonden.7 Voor acht hoofdzakelijk politieke gedichten moet een uitzonde-
ring gemaakt worden. Deze werden opgenomen in de eigentijdse bloemlezingen
Klioos Kraam (1657)8 en Bloemkrans van verscheiden gedichten (1659).9

Ook Zoet zelf heeft voor zover bekend zich er nooit toe gezet zijn poëzie te
bundelen. Evenmin werden zijn toneelstukken herdrukt. Zoets emblematische
liedbundel Maagden-Baak bleek echter wel populair genoeg voor een nieuwe uit-
gave in 1645 bezorgd door J.J. Schipper. Met de latere bundel Parnassus aan ’t Y
heeft Zoet kennelijk minder succes gehad. De onverkochte restanten probeerde
Barent Visser in 1698 nog door middel van een titeluitgave aan de man te bren-
gen.10

Aanwijsbaar groter is het succes van Zoets prozabewerkingen geweest.11 Drie
van de vier werden zelfs tot in de achttiende eeuw herdrukt. De Wintersche Avon-
den die in 1649 bij G.van Goedesberg het licht zag, werd in 1650 in Utrecht door

11.1 Zoets bekendheid tijdens zijn leven

5 Zie hoofdstuk 6, p. 358-361.
6 Zie hoofdstuk 4, p. 213.
7 Van Zoets Geboorte Feest uit 1656 op de jonge prins Willem zijn twee drukken bekend. 
8 Hoofdstuk 6, p. 350, 365.
9 Hoofdstuk 7, p. 400-403
10 Zie hoofdstuk 8, p. 467.
11 Zie verder de bibliografie van Zoets werken, Bijlage 1.
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L. Roeck uitgegeven en vervolgens weer bij dezelfde Goedesberg in 1665, echter
zonder Zoets naam te vermelden. De Schoole der Jooden bracht het tot drie her-
drukken, alle zonder Zoets naam.12 De Adellikke Huisvader, die Van den Berge in
1658 op de pers legde, werd pas in de achttiende eeuw enkele malen herdrukt,
maar wel met de vermelding van Zoets naam.13 Ver aan de kop lag ’t Leven en Be-
drijf van Clement Marot. Dit boekje met koddige verhalen bleek tot in de negen-
tiende eeuw op kopers te kunnen rekenen. De editie van A. de Wees uit 1665 werd
gevolgd door maar liefst 19 nieuwe uitgaven, maar alleen de eerste herdruk van A.
Andriessz uit Dordrecht uit 1655 vermeldde nog de naam van Zoet!14 De door
Koopmans en Verhuyck gegeven concordanties laten zien dat lang niet alle druk-
ken dezelfde verhalen bevatten, vooral de achttiende-eeuwse varianten zijn niet
meer als een echte herdruk van Zoets vertaling te zien.15 De latere anonimiteit van
deze uitgaven droeg uiteraard niet bij tot het verankeren van Zoets naam in het na-
tionaal geheugen.Wel was na Zoets overlijden in 1675 veel van zijn nog verspreide
poëzie verzameld en uitgegeven in de Digt-kunstige Werkken. Die zouden twee
herdrukken beleven, waarover hieronder meer.16 Hoewel de populariteit van zijn
werk door de schaarste aan gegevens onvoldoende gemeten kan worden, lijkt zijn
proza, vooral het anekdotische, het op de lange duur gewonnen te hebben van zijn
poëzie. 

Anders dan ten aanzien van de gelegenheidsgedichten van iemand als Vondel
ontbraken tijdens Zoets leven kennelijk initiatieven om zijn verspreide gedichten
door bundeling ter beschikking te stellen van de poëzieliefhebbers. In het hand-
schriftelijk circuit zal hij misschien langer bekend gebleven zijn.17

11.2 Zoet afwezig tot in het begin van de achttiende eeuw

Na Zoets overlijden in 1674 lijkt met hem ook zijn naam voor lange tijd verdwenen
te zijn.18 Slechts de geïsoleerde poging van de etser en kunstverkoper Harm de
Mayer (1624-1701), lijkt met zijn zwartekunst portret van Jan Zoet de herinnering
aan de overledene nog in stand te willen houden. Het onbeholpen kwatrijn onder
dat portret zal de belangstelling voor Zoets oeuvre niet aangewakkerd hebben:
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12 De eerste in 1694 door De Coup, J. Hulk en J. Lamsveld te Amsterdam; de tweede in 1702 door D. van Da-
len en H. van Damme te Leiden, de derde in 1731 door D. Beman in Rotterdam.
13 De eerste in 1738 door G. Bos te Amsterdam; de tweede in 1756 door E. van Belkom te Amsterdam.
14 Schmidt 1986, p. 69-91.
15 Koopmans en Verhuyck, p. 165-169.
16 Zie hierna, p. 653-654.
17 Zie hoofdstuk 10, p. 633.
18 Op een afzonderlijk gedicht na in Verhoeks Poëzy (1726), dat Zoets huwelijk betrof en al in 1663 vervaar-
digd was. Zie hoofdstuk 8, p. 494-496.
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Siet Hier een Schets na Ian
Sijn dicht en nam [sic] was soet
Sijn dichtkunst liet hij dan
doen Hem de doodt ont moet.19

Diverse naspeuringen leverden geen andere reminiscentie aan hem op, noch aan
zijn persoon, noch aan zijn werk. De dichters van de gevestigde orde zoals G.
Brandt, J. Antonides van der Goes, J. van Broekhuizen, L. Rotgans en Abraham
Bogaert achtten Zoet blijkbaar niet de minste aandacht waard en in hun overvloedi-
ge gelegenheidspoëzie wordt zijn naam dan ook niet gevonden. Een dergelijke ver-
guizing gold echter niet voor iedere dichter van geringere statuur. De poëzie van de
‘minor poet’ Focquenbroch bleek in ieder geval bij Bogaert wel in de smaak te val-
len.20 Op aandringen van de weduwe van Gysbert de Groot21 heeft hij namelijk in
1696 diens al vaak herdrukte werken opnieuw bijeengegaard en van fouten gezui-
verd.22 Opvallend is dat het grote stilzwijgen over Zoet ook heerst onder de poëten
die tot dat echelon gerekend kunnen worden. Zelfs de om zijn spotdichten bekend
staande heelmeester Salomon van Rusting heeft hem, voor zover nagegaan kon
worden, geen woord waardig gekeurd. Toch is de waardering of belangstelling
voor Zoets gedichten na zijn dood niet geheel verloren gegaan. Dit kan worden af-
geleid uit de afzet van Ten Hoorns uitgave van de DW. Dat die niet verliesgevend is
geweest, kan met de nodige reserve worden opgemaakt uit een vergelijking van en-
kele van diens fondscatalogi. Daarbij is gebleken dat in 1685 en 1687 Zoets dicht-
werk nog op de lijst stond, maar in 1693 ontbrak.23 Als de bundel niet onder de on-
gespecificeerde term ‘en meer andere’ viel, is het goed mogelijk dat Ten Hoorn toen
door zijn voorraad exemplaren van de DW heen was. 

In 1714 verscheen de eerste herdruk.24 Mogelijk veronderstelde de nieuwe uitge-
ver Philip Verbeek met het nadrukken van de DW nog een goede slag te slaan. Op
typografische wijzigingen na komt deze druk woordelijk overeen met de eerste uit-
gave. Zelfs het voorwoord is op enkele varianten na gelijk aan dat van Ten Hoorn.
Ook hij heeft ‘geen kosten ontziende’ dit boek op de pers gelegd. De gravures van
het frontispice en portret zijn bijgewerkt, echter met een mager resultaat. De oude
en ‘nu verwerpelijke Spellinge’ is gezuiverd25 en Verbeek spreekt de verwachting
uit dat aan dit werk de lezer tenminste zo veel genoegen zal beleven als de eerste
uitgave ooit gedaan heeft. Het resultaat zal echter teleurstellend geweest zijn, want
al in 1719 brachten Hendrik en Gerrit Bosch een titeluitgave van deze editie op de
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19 Collectie Rijksmuseum: RP-P-1908-377; zie Bijlage 8.
20 Marguc 1982, p. 16-47.
21 Boekverkoopster, werkzaam in Amsterdam 1692-1716. 
22 De uitgave van 1696 is weer herdrukt in 1709, 1723 en 1766.
23 Geraadpleegd werden de fondslijsten achter in De Rymwercken van Van Overbeke, Amsterdam 1685, De
Vries’ De Wonderen Soo aen als in, en Wonder-gevallen Soo op als ontrent de Zeeën, Amsterdam 1687, en De Vol-
Geestige Werken van S. van Rustingh, Amsterdam 1693.
24 D’Uitsteekenste Digtkunstige Werken door Jan Zoet. Zie Bijlage 1B, nr. 79b.
25 Zo werd bijvoorbeeld de ai een ei, dt wordt d (gebodt en gebod), de sz een ss en de uitgang -ngk een -ng. 
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markt, die tevens als de laatste aangemerkt kan worden, zij het als derde druk ge-
presenteerd. Het spel Hel en Hemel dat er in de 1714-editie was bijgebonden, werd
er opnieuw aan toegevoegd.26

De tanende belangstelling voor Zoets werk – kort na zijn dood brachten ver-
schillende liefhebbers van Zoets poëzie nog werk van hem bij de uitgever Ten
Hoorn27 – loopt parallel met de ten dele verminderde belangstelling voor en toene-
mende kritiek op het werk van tijdgenoten zoals Vondel, Hooft, Bredero en Vos.
Voor de ommekeer in de waardering van literatuur waren in eerste instantie de le-
den van het genootschap ‘Nil Volentibus Arduum’ verantwoordelijk, in het bij-
zonder Andries Pels.28 Aan de hand van vastgelegde regels voor het vervaardigen
van een literair kunstwerk werden zeventiende-eeuwse teksten op de snijtafel ge-
legd. De normen waaraan een kunstwerk diende te voldoen, werden door Pels uit-
eengezet in twee publicaties, Q.Horatius Flaccus Dichtkunst, Op onze tyden, én zé-
den gepast (1677) en Gebruik én Misbruik des tooneels (1681). In zijn schets van de
ontwikkeling van de Nederlandse poëzie maakt Pels duidelijk dat deze na een eeu-
wenlange verwaarlozing door ruwe zeden en gebrek aan kennis van de Nederland-
se taal, pas in de zeventiende eeuw door Vondel tot een zekere bloei was gekomen.
Hij zou echter betere poëzie geschreven hebben als hij op de hoogte was geweest
van de regels waaraan een kunstwerk volgens nieuwe inzichten moest voldoen.29

Omdat het toneel volgens de nieuwe opvattingen in belangrijke mate een opvoe-
dingsideaal dient uit te dragen, heeft dit implicaties voor de taal en de stofkeuze.30

Daarom zijn politiek controversiële en godsdienstige onderwerpen ongewenst.
Uitgebreid met voorschriften voor rijm en spelling gold dit ook voor de poëzie.
Door zich te houden aan deze en andere soortgelijke regels kon men ‘gevoeglijke’
literatuur voortbrengen, een van de voornaamste eisen van Nil. Bredero had deze
eis geschonden, maar hij wist volgens Pels als geen ander de ‘oude en platte zeden’
van zijn tijd onder woorden te brengen. Zijn werk is echter nog meer dan dat van
Vondel verouderd en kan zeker niet meer als voorbeeld dienen.31

Zoet hoeft niet met alle normen van Nil gemeten te worden om te constateren
dat zijn werk op diverse gronden niet meer door de beugel kon. Hoewel Pels’ kri-
tiek op Vondel door Antonides van der Goes en Oudaan heftig bestreden werd en
de strijd om diens waardering een vervolg kreeg in de poëtenoorlog (1711-1716),32

zal Zoets werk ook in de ogen van de tegenstanders van Nil geen genade gevonden
hebben. Die verguizing is ook zichtbaar in Bidloo’s Panpoëticon Batavum (1720),
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26 D’Uitsteekenste Digtkunstige Werken door Jan Zoet. Zie Bijlage 1B, nr. 79c. 
27 Zie hoofdstuk 10, p. 631.
28 Zie over dit genootschap en zijn normatieve publicaties vooral de door Schenkeveld-van der Dussen ver-
zorgde tekstedities van Pels (Pels 1973), en Wiskerkes waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen
1780 en 1813 (Wiskerke 1995). 
29 Verhelderend en diepgaand is vooral Wiskerke 1995, p. 64 e.v.
30 Wiskerke 1995, p. 64-65.
31 Naeff 1960. 
32 Wiskerke 1995, p. 70-72
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dat een subjectief verslag in vele dichtregels is bij de uitgebreide portrettenverza-
meling van Arnoud van Halen.33 Misschien bevond er zich een afbeelding van Jan
Zoet onder, maar Bidloo heeft noch aan zijn werk noch aan zijn persoon maar één
woord gewijd.34 Dit zwijgen is in zoverre merkwaardig, dat hij naast zijn van een
ruime mythologische opsmuk voorziene verering van niet alleen reeds lang overle-
den, maar ook nog levende dichters, verschillende malen toch ook zijn afkeuring
niet verbergt. Lomp vond hij de meeste van Bredero’s treurspelen, zedeloos was de
Aran en Titus van Vos, vunzig Tengnagels bordeelrijmen en uit ‘vuyl-beestige uyt-
gietingen’ bestonden de Volgeestige Rijmwerken van Bidloo’s tijdgenoot Salomon
van Rusting.35 Ook ‘schimpdichten’ zoals Zoet schreef, zullen niet tot zijn favorie-
te soort poëzie behoord hebben.36

11.3 Zoet in de achttiende eeuw 

De belangstelling voor Jan Zoet en zijn werken, zo die er nog was in de late zeven-
tiende eeuw, zou in de achttiende eeuw steeds verder dalen. De door hem gehekel-
de, bespotte of bejubelde personen en gebeurtenissen zijn voor het grootste deel
vergeten en Zoets stijl zou weinigen meer bekoren. Toch is hij niet geheel van het
toneel verdwenen. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat naast de schaarse over-
leveringen betreffende zijn persoon en receptie van een enkel werk uit onverwach-
te bron zal blijken dat Zoet toch bekender was dan ik tot nu toe veronderstel. 

11.3.1 Negatie en waardering

In die kringen waar de beoefening van de ‘bonae literae’ hoog aangeschreven stond,
schitterde Zoet door een niet onbegrijpelijke afwezigheid. Uitvoerig heeft Wisker-
ke de oorzaken beschreven van de selectieve belangstelling die daar leefde voor de
zeventiende-eeuwse letterkunde.37 Voor velen bleef ondanks kritische bedenkin-
gen Vondel het literaire ijkpunt, zijn beeldend vermogen maar ook zijn kennis bleef
in hun ogen indrukwekkend. Dichters die niet in zijn voetspoor traden, werden in
het algemeen door hen genegeerd. Anderen vonden in de Franse literatuur die zij
hoger achtten dan de Nederlandse, hun normen en voorbeelden. Deze richtingen-
strijd nam niet weg dat in beider kamp wel overeenstemming heerste over de nood-
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33 Zie over hen vooral Te Winkel 1973 V-III, p. 58-60. Van Stipriaan 2002, p. 264-267, heeft de portretjes afge-
drukt die in het Rijksmuseum worden bewaard. 
34 De oorspronkelijke verzameling is onder het puin bedolven door de grote explosie in Leiden (1807), toch
deels gered, uitgebreid met vele andere, en later door een kunsthandelaar verkocht (Van Stipriaan 2002, p. 265).
35 Bidloo 1720, resp. p. 148, 223 en 252.
36 In Bidloo’s Panpoëticon Batavum leeft achter het mythologisch decorum de door Pels verwoorde opvatting
over het dichten: ‘Wie dan vermaaklyk sticht, én stichtelyk vermaakt, //Heeft nét op ’t middelpunt van ’t waare
wit geraakt’ (Pels 1973, p. 98). 
37 Wiskerke 1995, vooral p. 103-112.
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zaak een volmaaktere taal te creëren door voortdurend de letterkundige voort-
brengselen te schaven en te beschaven. 

Ondanks de hieruit voortvloeiende geringschatting van minder hoogstaand lite-
rair werk uit vroeger tijd blijkt bij een enkele auteur uit die kringen dat Zoets oeu-
vre niet totaal vergeten was. Bekendheid met verschillende werken van hem is
namelijk opvallend aanwezig in Huydecopers beroemde Proeve van Taal- en
Dichtkunde,38 waarin hij zijn taalkundige en stilistische denkbeelden heeft neerge-
legd aan de hand van Vondels Herscheppingen van Ovidius. Hij ontleende aan een
overstelpende hoeveelheid toneelstukken en dichtbundels allerlei woorden en
woordgroepen om hun betekenis nauwkeuriger te kunnen bepalen. Daaronder be-
vonden zich ook de DW en toneelstukken van Zoet, waaruit hij zelfs negenmaal
een passage bleek te kunnen gebruiken. Zo voegde Huydecoper bij de bespreking
van het woord ‘soezen’ toe, dat Zoet dit woord ‘niet kwaalyk’ gebruikte om er het
geluid van de zee mee aan te geven.39 Voorbeelden uit Zoets werken dienden in dit
geval naast vele andere als bron voor Huydecoper bij diens zoeken naar een wel-
doordacht woordgebruik.40

11.3.2 Zoets gesprek met gestorven dichters 

De stilte om Zoet wordt in de achttiende eeuw ook elders toch nog enkele malen
verbroken. Zo zijn er herinneringen aan Zoet te vinden bij een enkele ‘minor poet’.
Jacobus Rosseau schreef in 1722 bij het overlijden van Jan van Gijsen een Samen-
spraak gehouden in de and’re Waereld, Tusschen Jan van Gyzen, En eenige and’re
versturve Poeëten.41 Van de auteur van dit gesprek is weinig meer bekend dan zijn
boertige navolging van Vos’ Aran en Titus, enige toneelstukken en parodieën.42 De
ontslapen Jan van Gijsen43 werd net als Zoet op het Karthuizerkerkhof begraven en
volgens de droom van Rosseau met vreugde begroet in de ‘Eliseese velden of Poë-
tenhemel’.44

Rosseau ontwaart daar allerlei dichters die er als prinsen leven. Bredero en Foc-
quenbroch zijn druk met elkaar in gesprek, Rusting stampt wat Spaanse vliegen,
Jan Vos kijkt de gluurder vinnig aan en rookt veel. Vondel eet radijzen en Jan Pook
en Elzevier zijn aan het kaarten. Jan van Gijsen komt aangelopen en Vondel vraagt
hem hoe het er op aarde toegaat, of Cromwell nog een staart draagt en de Turk nog
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38 Huydecoper 1730.
39 In Olimpia 1640, p. C3ro.
40 Van Schaik 1962, p. 43 en passim.
41 Rosseau 1722. Deze samenspraak behoort tot een convoluut met werk van Jan van Gijsen (UBA: OK 62-
1402).
42 NNBW 2, 1235-1236.
43 Deze in Haarlem geboren zoon, afkomstig uit een weversfamilie, wijdde zijn leven liever aan het schrijven
en werd vooral bekend om De Weekelijksche Amsterdamsche Merkuur, die hij van 1711 tot zijn dood volschreef
met allerlei nieuws. Van 1693 tot 1697 was hij factor van de Haarlemse Witte Angieren. 
44 Zoals op de titel van een lijkklacht is te lezen.
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wreed is. Na gesprekken met andere dichters roept Bredero plotseling: ‘Daar
koomt Jan Soet, ey ziet den goeden sukkel kyken’, en het gesprek ontwikkelt zich
als volgt:

Pook
Hy is op muylen, en treed hier regt op aan.

Jan Soet
Hoe Gildebroeders! zeg, waarom hier zo te staan ?

Van Rusting
Wel is dat vragens waard, wy hebben flus gekeven
Om ’t Rympje dat gy voor een Voerman hebt geschreven, 
Ik zeg dat u de lust van ’t Schryven toen verging.

Jan Soet
Geen wonder, wyl ik van myn Wyf myn loon ontfing
Met krabben in myn bek, moest ik twee weeken loopen,
Het zal my nu geen meer gebeuren zou ik hoopen.

Bredro
Wel weetje niet wat nieuws?

Jan Soet
Ja! ik heb verstaan
Als dat Jan van Gyzen na dees Waereld is gegaan.

Bredro
Hoe! zou dat waarheyd zyn?

Jan Soet
’t Is waarheyd, of ’t is loogen.

Van Rusting
Ziet gy hem niet, dan hebt gy Hennedrek in de oogen.

Jan Soet
Is dit van Gysen dan ? 

Van Gyzen
Ik ben het zelf myn Vrind

Jan Soet
Zyt welkom waarde Man, Minerva’s Voester Kind,
En Febus Egte Zoon, wiêr naam op Famaas vlerken
Zweefd door het groot Heel-Al, dewyl u wond’re Werken
Wel waardig zyn dat gy in ’t witte Marmer Steen
Werd uytgehouwen; ja u Liefde voor ’t gemeen
Blonk als de gulde Zon op Idaa’s hooge kruynen,
De Zuyder Zee God zal u glorie doen Bazuynen
Van Triton zyne Knegt; de Nimfjes van het Spaar
Daar gy in uwe Jeugd een Hoofd der Digt’ren waar
Die kweelden al voor lang u Lof mer zoet geschaater. 

Van Gyzen
Ik bid roemd niet te hoog Jan Soet, myn goê Confrater.

Jan Soet
Gy die als Amfion de Werkliên heeft verrukt,
En ook op Pindus top Apolloos harp gedrukt
U daaden zullen nooyt by iemant zyn vergeeten, 
Maar altyd leven in de harzens der Poeëten,
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Gy waar by elk bemind aan de Amstel, en het Y.
Van Rusting

Jan Soet, praat al zo zoet, dan of hy met kandy
Of stroop dees goede Vrind zyn mond zogt te besmeren.

Bredro
Geen ruzie Mannen, of het Spel dat zou verkeeren.

Jan Soet
Van Rustings praat die is by my geen oortje waard.

Van Rusting
Hou snaater, of ik vlieg u daat’lyk in den baard.

Pook
Al zagt, niet hooger, of het zal aan duygen raaken;
Maar goede Lezer, hier begon ik te ontwaaken,
En zag hoe dat ik in myn droom bedrogen waar;
’k Vond my alleen, en geen Poeëten by malkaâr:
Dus Dromen wis bedrog, ’t geen overlang gezyt is,
Snagts meend men iets het geen men s’ morgens vroeg weêr kwyd is,
En om dat ik die zaak niet wederstreven ken,
Zeg ik eer ik zwyg, daar lyd myn plompe Pen.45

Een kleine halve eeuw na zijn dood blijkt Zoet dus toch niet geheel vergeten. Aan-
gezien Rosseau diverse dichters in die Poëtenhemel met bekende eigenschappen of
uitspraken wist te karakteriseren, zal hij om Zoet te typeren ook uit overleveringen
geput hebben. In Rosseau’s voorstelling leidt Zoet een gemakkelijk leven, is mis-
schien zonder werk,46 schrijft spotverzen, heeft een ruziezoekende vrouw en bezit
een barokke woordkeus die doorspekt is met klassieke beelden. Met de van barok-
ke clichés voorziene lange antwoorden die Rosseau hem in de mond legt, heeft hij
vermoedelijk diens poëzie willen parodiëren, hoewel hij voorbeelden hiervoor toch
maar in een klein deel van diens werk zal hebben kunnen vinden. Opvallend is de
onenigheid die Rosseau laat plaatsvinden tussen Zoet en Van Rusting. Van de dich-
ters die zich in die Elyzeese velden bevonden, kende Zoet persoonlijk alleen Von-
del en Vos; over contact met de veel jongere medicus, geboren in 1652, is niets be-
kend. Rosseau’s voorstelling moet als dichterlijke fictie beschouwd worden.

Er is nog een teken van enige bekendheid. De befaamde serie Nederduitse en La-
tynse Keurdigten bevat in het eerste deel van 1710 een willekeurige verzameling van
veel satirisch werk uit de zeventiende eeuw. Daaronder bevindt zich een lang ge-
dicht van Zoet. Het is de ‘Droom Of Tyding uit de Hel, Verklarende de Verheerly-
king van Izak Dorislaar.47 Op spellingwijzigingen na komt de tekst geheel overeen
met de oorspronkelijke.48 De drukker zal wel de originele plano voor zich gehad
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45 Rosseau 1722, p. Bvo e.v.
46 ‘Op muylen gaan, lopen’ betekent: op zijn gemak leven, het goed hebben zonder werken (WNT IX, 1202).
47 Keurdigten 1710, p. 406-408. Zie hoofdstuk 5, p. 271. 
48 Slechts één afwijking valt te constateren. De Arminaanse Beëlzebub verweet Lucifer zijn vasthouden aan de
predestinatie en voegde hem toe dat onze vrije wil een ‘knegtelyke wil’ wordt. De reden van deze cursivering, die
op het ons bekende origineel ontbreekt, is echter niet duidelijk. 
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hebben, want de geciteerde titel is daarop wel op te vinden maar niet in de DW
(‘Reis na de Hel’). Het feit dat dit hekeldicht werd opgenomen’, wijst op een zeke-
re waardering, maar deze werd net zo min als voor de andere teksten expliciet ver-
meld. 

11.3.3 Het ‘Visch-net’ in de achttiende eeuw

Inhoudelijke criteria waren soms argumenten om verschillende publicaties uit
vroeger tijd te herwaarderen, want sommige politieke en religieuze standpunten
vonden in later tijd opnieuw gehoor. Daarom konden zeventiende-eeuwse auteurs
een rol spelen in de vele pamflettenoorlogen die de achttiende eeuw telde. Dat ook
de godsdienstige polemiek vormen van continuïteit toont, is op te maken uit een
schandaaltje waarbij tenminste twee schrijvers betrokken zijn geweest.49 De eerste
is de broodschrijver Joan Wilhelm Claus van Laar. Hij genoot een zekere bekend-
heid om zijn criminele biografieën, heeft anti-orangistisch werk gepubliceerd en is
door justitie vervolgd om zijn aandeel in verboden Vervolgen van de eerder ver-
melde Keurdigten. Van Laar blijkt nogal wat vijanden te hebben gehad in het lite-
raire wereldje waarin hij zo nu en dan verkeerde.50 Minder turbulent was het leven
van zijn beoogde slachtoffer, de jongere Pieter Huisinga Bakker, die vooral bekend
is geworden door zijn biografie van zijn zwager, Johan Wagenaar.51 Of hun ruzie
uiteindelijk wortelde in religieuze tegenstellingen tussen de strenge quaker Van
Laar en de doopsgezinde vrijdenker Bakker is niet echt bewezen, maar deze speel-
den zeker een rol. De directe aanleiding tot het schandaal was het volgende. De uit-
gever Huyssteen had Van Laar gevraagd een tekst te corrigeren die Bakker had ge-
richt tegen de kerkenraad. De onderlinge samenwerking liep uit op een fiasco. Op
een handige wijze wist Bakker Van Laar de schuld daarvan te geven. Deze eiste eer-
herstel en vergoeding voor correctiewerk. Hij nam op een speciale wijze wraak
door onder naam van Pieter Bakker De Christen-vangst uit te geven,52 een spot-
dicht op allerlei religieuze richtingen. Deze ontdekte evenwel in korte tijd wie hem
in godsdienstige kringen gehaat wilde maken en diende hem in De Christen Van-
gers Ontdekt en Gevangen (1746) van repliek.53

Het hekeldicht De Christen-vangst, dat Bakker een slechte naam moest bezor-
gen, blijkt een gedegenereerde variant van Zoets Groote Visch-net.54 Het is voor
een deel in een zodanig kreupelrijm herdicht dat sommige tekstgedeelten maar am-
per te begrijpen zijn. Van de achttien coupletten die De Christen-vangst bevat zijn
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49 Jongenelen 2004, p. 109.
50 Jongenelen 2004.
51 Jongenelen 2004, p. 108.
52 Christen-Vangst (Knuttel. 17552).
53 Christen Vangers Ontdekt. Aanwezig in een convoluut van zeven werken, genaamd: De Doornige Roozen
krans Gevlogten van Pieter Bakkers Schriften (GAA: F 251).
54 Het volledige gedicht is in Bijlage 4 opgenomen.
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er negen uit de oorspronkelijke tekst van Zoet gelicht. Slechts één van de vele over
de ‘Mennonyten’ bleef in de bewerking gehandhaafd. In de andere negen couplet-
ten heeft de rijmelaar nieuwe vissoorten aangewend om personen en sekten te he-
kelen die vooral na Zoets overlijden bekendheid hadden gekregen. Volgelingen van
Balthasar Bekker, Deurhovianen en Hattemisten kregen op hun beurt een veeg uit
de pan. Een staaltje van ’s mans poëzie moge blijken uit de volgende vergelijking
tussen twee coupletten waarin de Calvinisten ervan langs krijgen:

De Baarzen, dapper hoog gepreezen, De eed’le Baarsen, liefst gepreesen,
Wier scharpe Vinnen elk moet vreezen, Wiens Vinnen de verworpene vreesen,

Is ’t Edle nazaad van Kalvijn, Is ’t steekelent nazaat van Kalvien.
Die Goed en Kwaad noodzaaklik noemen, Die ’t kwaad doen onontworstelyk noemen,
En Ezau, in den Buik, verdoemen, En Esau in de buyk verdoemen,

Wijl Godt niet kan gebonden zijn.55 En graag Gods verkiesboek zien.56

Of we met een ongetalenteerde poëet te maken hebben, of dat het kreupelrijm ex-
pres is vervaardigd om Bakker belachelijk te maken, is niet meer na te gaan. Wel
biedt Bakker met zijn onthullingen in de genoemde repliek een zeldzame blik op de
wijze waarop schrijvers buiten de gevestigde literaire kringen met een blijkbaar po-
pulaire tekst uit vroeger tijd omgingen. Uit zijn overigens niet geheel duidelijke en
soms rommelige verhaal is enigszins te volgen wat er met Zoets tekst gebeurd was.
Bakker vertelt namelijk in De Christen Vangers Ontdekt dat men uit de titel van de
Christen-Vangst kon opmaken dat hij de auteur was.57 Hij weerlegt met klem dit
onterecht op zijn naam geplaatste schrijversschap door voor de eerste opzet van dit
hekeldicht te wijzen op Jan Zoets gedicht in de DW.58 Daar was namelijk het zoveel
betere rijmwerk van ‘die Soete Jan’ te lezen.59 Bij de reconstructie van deze gang
van zaken is de eigentijdse notitie op een van de exemplaren van De Christen-
vangst interessant: ‘Jan Soets, en Arie Sas Christenvangst, tegen beter weten door
Maria Sas, op P. Bakkers naam door Claus van Laar, en een Klompemaaker ver-
spreyt’.60 Bakker was op de hoogte van een vroeger door een zekere Arie Sas ge-
maakte kopie van ’t Groote Visch-net, genaamd de Verouwde Christen Vangst. Hij
had de DW ongeveer achttien jaar ervoor namelijk aan deze afschrijver uitge-
leend.61 Van dat afschrift bezat Bakker een getekende kopie. Arie, die in die tijd dus
de DW in bruikleen had, heeft toen zijn zwager, de bekende en miskende Doelist
Daniël Raap,62 aan het werk gezet om ‘Jan Soet door nieuwe Sekten te vergrooten’.
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55 DW, p. 157. 
56 Christen-Vangst, p. A2vo.
57 Christen Vangers Ontdekt, p. 1-2.
58 Hij verwijst naar p. 154-160 van de DW en moet dus een tweede of derde druk in handen gehad hebben.
59 Christen Vangers Ontdekt 1746, p. 1.
60 De zuster van Arie Sas was getrouwd met Daniël Raap, porseleinverkoper op de Vijgendam, die later vooral
bekend was om zijn leiderschap van de Doelisten. Zie Knuttel 17552.
61 De levensloop van Arie is niet florissant volgens Bakker. Hij werd onderhouden door Grootje Sas en Daan-
tje Raap.
62 Over hem: o.a. Brugmans 1973 4, p. 59 e.v.
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Uit het verslag van Bakker is in ieder geval op te maken dat er verschillende kopieën
van een variant van Zoets tekst in omloop zijn geweest. Het is vooral diens vondst
van het motief van de vissoorten dat ook voor latere godsdienstige polemiek bruik-
baar zou blijken. 

11.3.4 Jan Wagenaar over Jan Zoet

De bekende historiograaf Jan Wagenaar heeft in zijn indrukwekkend geschiedkun-
dige oeuvre ook een groot aantal dichters beoordeeld, vroegere en latere.63 In het
derde deel van zijn beschrijving van Amsterdam werden in de paragraaf ‘Amster-
dams vermaarde personaadjen’ vijftien bladzijden gebruikt voor biografische noti-
ties van verschillende lengte over deze schrijvers. Onder hen bevindt zich Jan Zoet.
Wagenaar verbindt echter aan zijn belangstelling direct de restrictie dat het opne-
men van Zoet alleen te danken is aan enige bekendheid die Zoet had verworven
door het oprichten van een ‘Genootschap of Bend van Digteren’, waarvan de leden
echter ‘niet van de voornaamste geweest zijn’.64 Kennis over deze ‘bend’ ontleende
Wagenaar aan de Poëzy van Verhoek.65 Daaruit maakt hij blijkbaar op dat Zoets ge-
nootschap de naam, ‘Kamer by de Wyngaardranken’, droeg en als zinspreuk ‘Lief-
de boven al’ voerde.66 Deze onjuiste conclusie zal de oorzaak geweest zijn dat Zoets
‘Parnassus aan ’t Y’ lang onder deze foutieve benaming bekend is gebleven.67 De
schaarse biografica waarmee Wagenaar verder zijn halve kolom vulde, had hij ont-
leend aan de DW (1719). Kort komen Zoets bijdragen aan de Witte Angieren, zijn
vrouw Machteld en Zoets geloof aan eigen onsterfelijkheid aan bod. Ook hier
sloop een fout in. Hij koppelde namelijk zonder meer Zoets eerste vrouw, Machteld
Claas, aan wie hij waarschijnlijk eigenhandig ‘Van Medenblik’ toevoegde, aan de
‘waarde vader Nicolaas van Medemblik’, waarschijnlijk ook omdat de aan hen ge-
wijde gedichten in de DW bij elkaar stonden.68 Overigens kon hij uit Zoets gedicht
voor haar69 onmogelijk zijn woorden waar maken, dat Machteld een gemelijke
vrouw was die hem het leven zuur maakte.70 Waarschijnlijk was Wagenaar niet op
de hoogte van Zoets tweede huwelijk, omdat daarover in de DW niets te vinden
was. Slechts met de vermelding van het verschijningsjaar van de laatste uitgave van
DW, waaronder ‘een misselyk Tooneelspel, Hel en Hemel genaamd’, besloot Wa-
genaar deze bijdrage, die gezien moet worden als de eerste biografie van Jan Zoet. 
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63 Wessels 1997, hoofdstuk 6, heeft aangetoond dat Wagenaars minder uitgesproken staatsgezind was dan men
altijd had voorgesteld. 
64 Wagenaar 1760 III, p. 248.
65 Verhoek 1726, p. 203. Zie voor mijn reconstructie hoofdstuk 8, p. 504-505.
66 Wagenaar 1760 III, p. 248.
67 Mogelijk was de bundel Parnassus aan ’t Y niet in zijn bezit. 
68 Zie hierover hoofdstuk 6, resp. p. 320 en 344-345.
69 Wagenaar verwijst in de voetnoot naar Zoets gedicht voor haar in de tweede of derde druk van de DW (p.
225, 226).
70 Zie hoofdstuk 6, p. 320.
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Deze overigens gewetensvolle historiograaf was om verschillende redenen niet
de juiste man om Zoet naar persoon en werk te beschrijven. Zijn smaak wortelde
vooral in het classicisme en de Verlichting en hij waardeerde literaire voortbrengse-
len vooral om de bijdrage die zij leverden aan de literaire vooruitgang. Zij dienden
de smaak der natie te verbeteren door regels te volgen, zoals dat ook in de weten-
schap gebruikelijk was.71 De geleerdheid van een dichter speelde daarbij een grote
rol. Ook ten aanzien van de schilderkunst handhaafde hij deze zienswijze zodat hij
op grond daarvan zelfs het werk van Rembrandt moest afwijzen, ook omdat deze
de werkelijkheid te dicht op de huid zat. Wagenaars oordeel werd meer door zijn
verstand dan door zijn hart bepaald.72

Het moge duidelijk zijn dat Wagenaar met deze uiterst globale karakteristiek
enigszins tekort gedaan wordt. Toch mogen we op grond ervan aannemen dat
Zoets literaire oeuvre, waar boers en barok taalgebruik elk op hun beurt de boven-
toon voerden, voor hem te tijdgebonden was. Het kon in Wagenaars visie zeker
niet bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van de smaak. Ook inhoudelijk zal hij
Zoets werk niet hebben kunnen waarderen. Niet alleen zou Wagenaar, zoals de
meesten van zijn tijd, diens chiliastische denkbeelden als een religieus curiosum
hebben afgewezen, ook Zoets uitgesproken voorkeur voor een door God geïnspi-
reerde monarch moet de staatsgezinde Wagenaar hebben tegengestaan. 

11.3.5 De boerenbedrieger

Uit dit tijdvak vraagt tot slot een ‘boerenbedrieger’ enige aandacht.73 Een anony-
mus heeft als ’trompe l’oeil’ een viertal portretten, een paar titelpagina’s en enkele
kleine prentjes op één vel minutieus nagetekend. Centraal is Oldenbarneveldts af-
beelding geplaatst, ter rechterzijde geflankeerd door Hugo de Groot, ter linker zij-
de door Vondel, geheel rechts is Laurens Jansz Koster en onderaan links Jan Zoets’
afbeelding te zien. Zij bedekken grotendeels eronder liggende titelpagina’s en een
midden onder geplaatste gravure van een haven met een paar vissersschuitjes.
Charmante miniatuur aquarellen zijn te bewonderen aan de rechter en linker bo-
venzijde. De herkomst van deze ingrediënten is slechts ten dele te achterhalen.De
portretten van Oldenbarneveldt en Hugo de Groot heeft de tekenaar ontleend aan
een achttiende-eeuwse uitgave van Vondels hekeldichten.74 Zoets konterfeitsel is
gegraveerd naar een portret in een van de DW –edities en uitgebreid met het laatste
grafdicht op onze dichter. Jan Zoet, ‘Amsterdamer!’ heeft op dit portret een wel erg
zuinig mondje gekregen. De titelpagina’s van de deels zichtbare De Duitsche Chro-
nique en Histoire du Gouvernement lijken vooralsnog bij fictieve publicaties te ho-
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71 Zie hiervoor Wessels 1997, p. 42-56.
72 Wessels adstrueert Wagenaars rationalistische waardering met het feit dat alvorens Vondels toneelstukken
werden geprezen, deze vooral als ‘geleerd’ werden aangeduid.
73 Deze unieke tekening berust in de UBA: D 21391; zie Bijlage 8.
74 Uit een van de zogenaamde ‘Amersfoortse’ uitgaven door P. Brakman (Schuytvlot 1987, nrs. 28-44). 
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ren, maar ze suggereren wel een politieke teneur. De combinatie van dit soort in-
grediënten lijkt mij te specifiek om te worden gekwalificeerd als een compositie van
toevallig voorhanden zijnde afbeeldingen. Wanneer in aanmerking genomen wordt
dat onder de afgebeelde kopstukken die van Johan de Witt ontbreekt, komt het mij
voor dat de tekenaar met deze ‘trompe-l’oeil’ met tenminste één been gestaan heeft
in de pamflettenstrijd uit 1757, die bekend staat als de ‘De Witten-Oorlog’.75 Tij-
dens de kortstondige regering van stadhouder Willem IV laaiden de ruzies tussen
de staats- en oranjegezinden weer op. Olie op het vuur van felle prinsgezinden was
het verschijnen van de delen dertien en veertien van Wagenaars Vaderlandsche His-
torie, waarin het buitenlands beleid van De Witt met waardering wordt besproken.
De vermeende partijdigheid van deze licht staatsgezinde historiograaf en de histo-
rische betekenis van Johan de Witt waren de voornaamstede doelwitten van de niet
al te getalenteerde pamflettisten uit het vijandelijke kamp. Kopstukken die aan
staatsgezinde kant als de onbetwiste verdedigers van de vaderlandse vrijheid naar
voren werden geschoven, waren vooral De Witt, Oldenbarneveldt en Hugo de
Groot.76 Deze laatste kreeg pas tegen het einde van de strijd door een onbekende
pamflettist nog een rol toebedeeld om de voor deze pamflettenstrijd relevant zijnde
opvattingen in zijn De Antiquitate Reipublicae Batavicae. Door bepaalde passages
in de vertaling van dit traktaat te cursiveren kon deze pamflettist benadrukken dat
de hoogste macht altijd en dus ook in de huidige tijd bij de Staten-Generaal berust.
Daar is weliswaar vorstelijk gezag aan toegevoegd, maar dat is ook aan hun wetten
onderworpen. Volgens hem hebben na het overlijden van Willem II De Witt en zijn
aanhang dit evenwicht verstoord en gedreven door heerszucht en wraaklust deze
wetten flagrant geschonden.77 Om deze redenen kan de tekenaar het portret van De
Witt op zijn boerenbedrieger hebben weggelaten. 

Als deze gegevens met de vermelde tekening in verband worden gebracht, dan
kan aan deze tekenaar een gematigd staatsgezind standpunt in of buiten deze strijd
worden toegekend. Moeilijker is het de positie van Zoet op deze afbeelding te bepa-
len. Waarschijnlijk moet zijn aanwezigheid in verband gebracht worden met zijn
hekeling van De Witt, bijvoorbeeld in d’Ydele vlugt vertoont in de schielikke Dood
van Kornelis en Jan de Wit.78 Ook de opname van Kosters portret lijkt willekeurig.
Misschien betekent de opname ervan door de kunstenaar, aan wie vaderlandsliefde
zeker niet ontzegd kan worden, een correctie op Wagenaar. Deze gaf namelijk in
zijn Vaderlandsche Historie uiting aan zijn twijfel over wie de uitvinder van de
boekdrukkunst geweest was.79

Hoewel de plaatsbepaling van deze tekening plausibel is, blijft de reden desal-
niettemin van Zoets voorkomen daarop onzeker, ondanks mijn veronderstelling.
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75 Wessels 1997, p. 219 e.v.; vooral Geyl 1953.
76 Geyl 1953, p. 109-110.
77 Geyl 1953, p. 109-110.
78 Zie hoofdstuk 9, p. 582-583.
79 Wagenaar 1790 III, p. 504-507; Ook Wessels 1997, p. 54, 56.
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Zijn aanwezigheid hier illustreert wel dat hij een bepaalde faam gehad moet heb-
ben, die niet alleen afkomstig kon zijn uit de DW. De conclusie lijkt gerechtvaar-
digd, dat men in incidentele gevallen Zoet in zijn functie als hekeldichter bleek te
kunnen gebruiken, maar dat in kringen waar men literatuur bedreef, elke vorm van
waardering ontbrak.

11.3.6 Zoet vergeten?

Het oordeel over zeventiende-eeuwse letterkunde bleef op enkele uitzonderingen
na grosso modo negatief. Niet alleen dichtte men de meeste schrijvers een geringe
kennis toe vooral wat betreft de regels voor toneel- en andere poëzie, maar ook hun
zedelijk leven werd van een geringer niveau geacht dan dat van achttiende-eeuwers.
Daardoor was het voor hen onmogelijk een goede smaak te ontwikkelen.80 Met de
vervolmaking van de smaak, van een oordeel gebaseerd op kennis, ontwikkeling en
goede zeden, was men vooral in dichtgenootschappen volop bezig.81 Voor velen
verviel daarom in verschillende opzichten de voorbeeldfunctie die de Gouden
Eeuw lang vervuld had. Monumenten trok men op voor Vondel, Hooft en ook wel
Cats, maar de literaire producten van veel andere schrijvers hadden slechts waarde
in zoverre zij zicht gaven op de habitus van de gewone man. Tot diep in de negen-
tiende eeuw werd vooral op grond van een daarop gebaseerde beeldvorming het ze-
delijk leven van het gewone volk uit de zeventiende eeuw geminacht en veroor-
deeld.82 Op deze wijze oordeelde J. Le Francq van Berkhey over Tengnagel,
Focquenbroch, Overbeke, ‘en dergelyken’ in zijn indrukwekkende beschrijving
van natuur en zeden van Holland en de Hollanders, de Natuurlyke Historie van
Holland. ‘Losse ongebonden Bordeel- en Kroeg-taal’ werd vroeger geapprecieerd,
maar nu de smaak verbeterd is, zal men hun snakerijen niet meer lusten.83 Hij ci-
teerde Tengnagel echter wel om diens typering van de klederdracht van de schutte-
rij.84 Zonder twijfel werd Jan Zoet ook met zulke maten gemeten. 

Dergelijke bevindingen van deze Leidse rector over de Hollanders bleven onder
historici nog lang gangbaar. Zo klinken vergelijkbare negatieve geluiden over de
kleinere dichters zelfs nog door in de tweede druk van Mullers Onze Gouden
Eeuw, in 1908 bezorgd door P.J. Blok! Van de meesten hoefde de naam zelfs niet
meer genoemd te worden, omdat zij volgens Muller terecht vergeten waren.85 Het
is alleszins begrijpelijk dat een dergelijke elitaire houding de belangstelling voor an-
dere dichters dan de grote vijf uit de Gouden Eeuw voor lange tijd heeft ontmoe-
digd. Niet alleen onder historici was deze verguizing merkbaar, ook de letterkundi-

11 Zoets faam in de loop der eeuwen

80 Zie daarvoor bijvoorbeeld Krol 1997, p. 23 e.v.
81 Zie De Vries 2001.
82 Wiskerke 1997, p. 194-197.
83 Le Francq van Berkhey 1769 V, p. 1035.
84 Le Francq van Berkhey 1769 IV, p. 579.
85 Muller 1908 2, p. 409.
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gen uit het einde der achttiende eeuw konden, ook toen de opvattingen over de
vroegere poëzie gingen veranderen, weinig waardering voor de kleinere zeventien-
de-eeuwers opbrengen.86 Hoewel men het talent van de dichter meer op prijs ging
stellen en er steeds meer getwijfeld werd aan het nut van eertijds opgestelde norma-
tieve poëtica’s, werd de ‘nieuwe smaak’ de filter die slechts die poëzie uit vroeger
tijden doorliet, die het ‘ware gevoel’ verbeeldde.87 Het zal duidelijk zijn dat de kans
op een herwaardering van het literaire oeuvre van Zoet voorlopig verkeken was. 

11.4 De verbeelding rond Zoet in de negentiende eeuw

Toch blijkt Zoet in de negentiende eeuw niet volledig vergeten te zijn. Behalve in
het werk van een paar literatuurhistorici die beroepshalve toch enige aandacht aan
hem meenden te moeten schenken, zoals in het eerste hoofdstuk beschreven is,
duikt zijn naam op enkele andere plaatsen onverwacht op. 

11.4.1 Zoet in een genootschap

Tegen het einde van de achttiende eeuw, in 1789, werd Democriet door A. Loosjes
in Haarlem opgericht, een ‘kolderiek en dichtlievend’ genootschap dat pas in 1869
zou worden opgeheven.88 Men stelde zich tot doel het vervaardigen van boertige
gedichten waarin vooral de inhalige aristocratie, maar ook de onbekwame stadhou-
der Willem V en op den duur zelfs de gevestigde protestantse en katholieke ortho-
doxie het te verduren kregen. De leden, aanvankelijk alle jonge, doopsgezinde, uit
Haarlem afkomstige patriotten, dienden zich een pseudoniem aan te meten, waar-
mee zij elkaar moesten aanspreken. Nadat de bekende boekhandelaar en letterkun-
dige Van Walré tot dit genootschap was toegetreden, groeiden de gezelligheid en
het wijnverbruik, maar daalde het niveau van de poëzie. Men was gewoon elkaar
lachend de waarheid te zeggen, maar de lichte spot ontaardde steeds meer in grove
en scabreuze taal; toch bleek iedereen het ludieke ervan te waarderen. Het genoot-
schap vierde de Franse Revolutie en zag met verlangen uit naar de komst van de
Franse troepen. De hooggestemde patriottistische verwachtingen werden echter te-
nietgedaan door een falend landsbestuur en een bijna ineengestorte economie. Het
gezelschap was bij de komst van koning Willem I zelfs antirevolutionair geworden.
Na jaren van langzame achteruitgang stierf Democriet een zachte dood in 1869.

Uit de bewaarde gegevens zijn de door de leden gekozen pseudoniemen bekend.
Onder de vele uitverkoren schrijvers van diverse pluimage bevond zich ook de
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86 Wiskerke 1997, hoofdstuk 4, heeft geconstateerd dat nieuwe normen die aan de smaak gesteld werden, een
hernieuwde belangstelling voor de zeventiende-eeuwse literatuur in de weg stonden.
87 Krol 1997, p. 109 e.v.
88 Hierover uitvoerig De verborgen wereld van Democriet, onder redactie van Bert Sliggers, 1995. 
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naam van Jan Zoet. Hij maakte in dit gezelschap blijkbaar furore, want drie opeen-
volgende leden bleken zijn naam te willen dragen. De eerste was Martinus Bugge
van den Boge, stadsoperateur en vroedmeester en een niet bijzonder actief lid. Kort
nadat men aanmerkingen had gemaakt op zijn notulen verliet hij in 1793 Demo-
criet.89 Cornelis Gerlings, een man met vele hoge functies, nam het pseudoniem
over. Hij was notaris en archivaris van het genootschap en bleef het trouw tot zijn
dood in 1851. Zoets naam werd ten slotte overgenomen door zijn zoon Cornelis,
advocaat en bibliothecaris van Democriet, die uiteindelijk in 1869 het genootschap
ophief. Aangezien spot, niet alleen met de buitenwereld maar ook met elkaar, een
van de voornaamste doelstellingen van dit gezelschap was, was de keuze voor Zoet
als schuilnaam, gezien diens faam, een juistere keus dan bijvoorbeeld Jacob Cats.90

Van enige poging van de incidenteel dichtende Cornelis Gerlings om de stijl van de
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89 Sliggers 1995, p. 137.
90 Sliggers 1995, p. 226-229.
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uitverkoren schrijver te imiteren, was echter geen sprake. Dat is duidelijk zichtbaar
aan zijn vers ‘Boerenjager op de Revolutie’, waarin een boerenjager blij is in geleen-
de spullen te mogen jagen op deze Revolutiedag. Dit simpele gedicht was zijn bij-
drage aan de Democritische Feestzangen, een bundel die Gerlings, vergezeld van
lakzegel en handtekening van Jan Zoet, afsloot met de mededeling op rijm dat geen
exemplaar voor echt mag gelden zonder deze signatuur.91

Of de keuze voor Jan Zoet in dit aanvankelijk doperse gezelschap voortkwam uit
een misschien nog aanwezige bekendheid met diens hekeldichten, is goed mogelijk
maar niet te bewijzen. De noodzaak een dichter met dergelijke kwaliteiten uit te
kiezen om de identiteit van dit genootschap te markeren, valt uit de gedane keuzes
in ieder geval niet op te maken. In die begintijd werd namelijk ook voor Luyken,
Poot en Hooft gekozen. 

11.4.2 Zoet op het toneel

Op een geheel andere wijze wordt Zoet naar voren geschoven door een zekere K.
Onder dit pseudoniem publiceerde een ‘minor poet’ in 1810 een blijspel met zang,
getiteld Willem van Focquenbroch, of De Amsterdamsche rederijkers.92 Dit toneel-
stukje dat indertijd de deelnemers aan een letterkundig congres moet hebben ge-
amuseerd,93 is te beschouwen als een zeer eenvoudige loot aan de grote boom van
het toen populaire genre van nationaal historische vaudevilleachtige spelen. Onder
deze K gaat de Leidse doopsgezinde drukker en uitgever Leendert Herdingh
schuil.94 In zijn voorwoord zegt deze zich door het lezen van stukjes als Teniers en
Het Huishouden van Jan Steen95 geïnspireerd te voelen ‘ook eens een vrolijk Va-
derlandsche Dichter, in dezelfde smaak te behandelen’. Over de hoofdpersonen in
zijn eigen blijspel weet hij weinig meer mee te delen dan dat Focquenbrochs ge-
dichten algemeen bekend zijn, maar over Jan Zoet en Aernout van Overbeke weet
hij slechts te melden dat deze Amsterdammers waren. De eerste stond bekend als
de oprichter van een rederijkerskamer, genaamd: ‘bij den wijngaarden’, onder de
spreuk ‘Liefde boven alles’. Omdat er volgens hem zo weinig bekend was over deze
personen, moest Herdingh de nodige stof er wel bij verzinnen. Dit blijspel toont
duidelijk dat zijn belangrijkste bijdrage aan het oproepen van een historische wer-
kelijkheid steunt op een vroegere uitgave van Focquenbrochs dichtwerk.96 De con-
tacten tussen de personages en hun karakterisering komen grotendeels uit het brein
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91 Feestzangen 1795.
92 Herdingh 1810. Een tweede druk verscheen in 1829.
93 Worp 1881, p. 532.
94 Zie over de identificatie en zijn fonds de STCN.
95 Geschreven door M. Westerman (1775-1852), de genoemde stukjes werden in Amsterdam gedrukt, resp. in
1802 en 1805.
96 Herdingh kan de Bogaert-editie van Alle de Werken van Focquenbroch (1698) voor zich gehad hebben. De
in de voetnoot vermelde paginanummers bij citaten komen met die uitgave overeen. 
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van deze auteur, die tot slot alle betrokkenen hun eigen liedje laat zingen. Herdingh
bedeelt Zoet met het volgende lied:

Kom, kind’ren! Laat ons vrolijk wezen,
Gij weet, mijn woning is nabij,

De zieken zijn nu toch genezen,
Komt allen heden dus bij mij;

Gul schertsen, lagchen, vrolijk teren,
Dichten, bij ’t leêgen der Bokaal,
Dat zult gij daar dan allemaal

Van de Rederijkers leeren!97

Dat K zijn fantasie de vrije loop heeft gelaten, is uit dit simpele toneelstukje duide-
lijk op te maken. Worp merkte al op dat het stukje vol stond met onjuiste voorstel-
lingen en dat over een eventuele vriendschap tussen de diverse personen niets be-
kend was.98 Alleen de contouren van Focquenbroch zijn enigszins ingevuld door
karakteristieke trekjes die uit zijn werk konden worden opgemaakt, maar Zoet is
evenals Overbeke op een enkele typerende uitspraak na een a-historische kleurloze
figuur gebleven. 

11.4.3 De legende van Jan Zoet

Zoals boven vermeld, was de boekhandelaar en letterkundige J. van Walré een ge-
wichtige persoon in het gezelschap Democriet. Naast zijn commerciële activiteiten
besteedde hij veel tijd aan het vervaardigen van toneelstukken en humoristische ge-
dichten. Deze laatste zijn voor een deel terug te vinden in de Nederlandsche Mu-
zen-Almanak (1819-1839).99 Naar aanleiding van schaarse en kwalitatief minder
gelukkige dichterlijke bijdragen vroeg in 1835 een recensent zich af of deze alma-
nak nog wel de ‘thermometer is van onze dichterlijke voor- of achteruitgang’.100

Maar in 1825 waren er in ieder geval nog genoeg bijdragen en daaronder bevond
zich een gedicht van twaalf coupletten, getiteld: ‘Jan Zoet, de onsterfelijke. Anek-
dote’. Het is een niet onverdienstelijk humoristisch gedicht over de dichter Jan
Zoet, die ‘president’ van een dichterbent werd. Hij beminde de rust, maar werd
daarin door ‘Machteld Klaas van Medemblik, die van geen liefde wist’, duchtig te-
gengewerkt. Maar Jan raakt aan het dwepen,

En hij geloofde, letterlijk,
Zich lid van ’t duizendjarig rijk.

Hem was in ’t nieuw Jeruzalem
Een beste plaats beloofd,
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97 Herdingh 1810, p. 66. 
98 Worp 1881, p. 532.
99 Muzen-Almanak 1825, p. 61-64. Met dank aan Rinus van Hattum die mij op dit gedicht opmerkzaam maakte.
100 Veltman-van den Bos 2000, p. 109.
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Eer, aanzien, lekk’re spijs en drank!
Niets bragt hem dat uit zijn hoofd;

En toen hij dat geloof eens had
Boog hij zich gedwee onder Mat [Machteld].101

Ondanks de voortdurende strijd hierover en na diverse ‘huisbatailles’ bleef Zoet bij
zijn opvattingen. In de loop der jaren verloor hij echter door zorgeloosheid en ‘gril
op gril’ zijn bezittingen en werd ziek. Dan ziet hij de ‘beenderkoning’ staan en zegt
uit spotternij dat hij hem voorbij moet gaan. Hij roept dan de hulp van Machteld in: 

Maar Machteld, Jan voor lang reeds moê,
Verhief haar zoete stem

En schreeuwde: ‘Kom, geen gekheid meer!’
‘Ga jij maar meê met hem!’

En Jan beducht voor vuist of schoen
Zei: ‘Vrouwtje-lief! ja, ’k zal het doen’.102

‘Ai, ai! wat zijn zijn handen koud!’, waren zijn laatste dichterlijke woorden. Hij
ging met ‘Heinneef’ heen, zijn leed was geleden en de rust gekomen. Aan het ge-
dicht gaat een gravure vooraf van J.C. Bendorp, een van de vaste graveurs voor de
Nederlandsche Muzenalmanak,103 waarop de inhoud van dit couplet is afge-
beeld.104

Waarschijnlijk was Van Walré geïnspireerd door de korte biografie van Zoet
door Wagenaar.105 Verschillende ingrediënten daaruit zijn namelijk in deze anek-
dote terug te vinden, zoals het leiderschap van de dichterbent, de foutieve achter-
naam van Machteld haar knorrige karakter, Zoets onsterfelijksheidsidee en zijn on-
verwachte dood. De dichter heeft echter het ‘gemelijke’ karakter van Machteld wel
aangescherpt, door Jan in plaats van hem bij haar te laten blijven toch maar de dood
te laten verkiezen. 

In het Alkmaars Regionaal Archief dook een schrift op met een geschreven
‘Anekdote’ genaamd Jan Zoet, de Onsterfelijke met de vermelding ‘naar een zeven-
tiende-eeuwsche legende door J.v.A’.106 Deze anekdote betreft een gedicht door
een zekere B.J. van Ilbrink, circa 1900 geschreven, dat voor het grootste deel iden-
tiek is aan dat van Van Walré. De twee coupletten waarin Zoet de vreugde van het
duizendjarig rijk, het nieuwe Jeruzalem, beloofd werden, heeft hij weggelaten.
Naar de redenen daarvan kan men gissen, maar op enkele varianten na die kennelijk
bij Ilbrinks idioom aansloten, heeft de auteur verder bijna woordelijk Van Walrés
tekst overgenomen. Ik neem aan dat Ilbrink met J.v.A. Walré bedoeld heeft, maar
een vroegere afschrijver, een soort tussenpersoon, is niet uitgesloten. Zo’n dichter-
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101 Muzen-Almanak 1825, p. 62-63.
102 Muzen-Almanak 1825, p. 64.
103 Dongelmans 1992, p. 136-137.
104 Een negentiende-eeuws portret van de zieke Jan Zoet. Zie Bijlage 8.
105 Zie hiervoor, p. 661-662.
106 RAA: inv. nr. 380 van Collectie Aanwinsten. Beide teksten zijn integraal in Bijlage 4 opgenomen.
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lijke ‘biografie’ van een fictieve Jan Zoet is een voorbeeld van de wijze waarop een
dergelijke combinatie van juiste en onjuiste gegevens langzamerhand een eigen le-
ven is gaan leiden en een legende ging vormen. 

11.5 Zoet in bloemlezingen

De schaarse vermeldingen over Zoet in enkele bloemlezingen lieten ook hem niet
uit de verf komen. Evenmin zal het artikel dat de Amsterdamse letterkundige en
boekhandelaar Witsen Geysbeek over hem plaatste in het zesde deel van zijn ver-
maarde Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dich-
ters (1827) daartoe bijgedragen hebben. Deze korte biografie, vermeerderd met en-
kele citaten, bevestigde slechts Zoets negatieve imago. De schaarse gegevens over
zijn leven putte de biograaf grotendeels uit Wagenaars beschrijving, de tweede
druk van de DW (1714) en Verhoeks Poëzy (1726). Andere werken van Zoet schij-
nen niet tot zijn toch vermaarde boekencollectie te hebben behoord. Volgens Wit-
sen Geysbeek verkreeg ‘deze arme bloed’ enige vermaardheid met zijn rijmen,
waarmee ‘waarschijnlijk elk den spot dreef’.107 Als bewijs hiervoor citeert hij dan
enige regels uit Zoets gedichten ter gelegenheid van de verjaardag van Jan Klaasz
Kwispel en op de verlossing van een steen bij Juriaan Jansz.108 Het enige gedichtje
dat deze biograaf uit de gehele DW bleek te waarderen, was een distichon ‘Op 
d’ Onbarmhartighaid’: ‘Wie hart, en hand, en kas, en d’ooren, voor het weenen //
Der arme Maagen sluit, die maakt zijn brood tot steenen’.109

Nog veel geringer was de aandacht die de amateur-letterkundige en latere profes-
sor L.G. Visscher aan Zoet besteedde. Deze publiceerde aanvankelijk in Brussel,
maar later in Breda een bloemlezing bestaande uit drie delen met een ruime ver-
scheidenheid aan kortere en langere gedichten uit de Nederlandse poëzie van de
middeleeuwen tot diep in de achttiende eeuw, Bloemlezing uit de beste schriften der
Nedelandsche dichters (1820-1821). De inschrijving op deze serie viel hem, zoals uit
zijn ‘Voorrede’ blijkt, erg tegen, maar aansporingen van ‘Z.M. den Koning zoo wel
als die van eenige met roem bekende Letterkundigen’ deden hem in zijn voorne-
men volharden.110 Uit zijn ‘Geschiedkundig Overzigt der Nederlandsche Letter-
kunde in de 12de, 14de, 15de en 16de eeuw’ klinken weer de bekende negatieve gelui-
den op over de slechte smaak en bekrompen inzichten van de meerderheid van
onze voorouders.111 Van een betere smaak getuigden pas Coornhert, Spieghel en
Roemer Visscher, met Hooft ‘verbeterde zelfs nog het goede wat door hen was aan-
gevangen’. Het tweede deel van Visschers bloemlezing betreft vele Noord-Neder-
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107 Witsen Geysbeek 1821 VI, p. 591-592.
108 Zie resp. hoofdstuk 10, p. 616, en hoofdstuk 7, p. 398-399.
109 DW, p. 294.
110 Visscher 1820, p. 2. 
111 Te vinden voorin het eerste deel van Visscher 1820.
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landse en enige minder bekende Vlaamse auteurs. Temidden van dit bonte gezel-
schap bevindt zich Jan Zoet van wie Visscher echter slechts één kwatrijn de moeite
waard vond opgenomen te worden.112 In een voetnoot noemde hij de bron, de DW,
maar vermeldde daarbij ook dat er te weinig belangrijks in voorkwam ‘om er meer-
der van te kunnen mededeelen’.113 Het wisselende karakter van de andere opgeno-
men gedichten in zijn anthologie maakt echter niet duidelijk waarom Visscher in de
DW niet meer en betere voorbeelden van Zoets dichtkunst heeft kunnen opdiepen. 

Het negatieve oordeel dat zowel Witsen Geysbeek als Visscher over Zoets werk
velden, werd door niemand betwist, op één uitzondering na, Mr. J.C.W. le Jeune.
Deze was aanvankelijk ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, daarna ambte-
loos, letterkundige en medewerker aan het tijdschrift Mnemosyne. Hij keert zich in
zijn Bouwstoffen voor de Nederlandsche Letteren tegen hun uitspraken.114

Is het met genoegzamen grond, kunstregters! dat gij alleen zoo laag valt op dezen wel eens
onhebbelijken maar niet onpoëtischen man? In ’t grappige is hij gemeen, even als Foc-
quenbroch en zijne tijdgenotten, maar gij hebt hem te vlugtig ingezien als gij (Visscher)
ons zegt dat er ’te weinig belangrijks in zijne werken voorkomt om er meerder van te kun-
nen mededeelen dan zijn puntdicht: Veel hoofden veel zinnen’.115

Na nog een negatieve conclusies geciteerd te hebben, stelt Le Jeune er zijn onder-
vinding tegenover: ‘Bij Zoet vindt men onder de onbehagelijke schors meermalen
brokken van eene welsmakende kern; juiste en gepunte waarnemingen’.116 Dan
neemt hij uit de DW van 1675 een aantal fragmenten op, die hem blijkbaar ge-
smaakt hebben, en vergezelt deze van enig positief commentaar. Zijn voorkeur gaat
onder meer uit naar de ‘Reis naar de Hel’ (DW, p. 47-49 ), Nikolaas Tulp (DW, p.
193-194 ), Zoets bezoek aan Westerbaen (DW, p. 87-89) en het ‘Groote Visch-net’
(DW, p. 155-162).117 Le Jeune besluit hiermee ‘de verdediging die mij niet onwaar-
dig is voorgekomen naarmate men hem heeft mishandeld’.118

Zijn liefde voor de oude letteren had Le Jeune al eerder getoond, want in 1828
was zijn Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandsche volkszangen se-
dert de XVde eeuw verschenen. In de uitvoerige inleiding zette Le Jeune zijn werk-
wijze en doelstellingen uiteen. Hij wilde, net zoals zijn voorganger, de hoogleraar
Siegenbeek, uit de Nederlandse poëzie het goede opnemen als voorbeeld, om ‘an-
deren tot een nauwkeuriger bezigtigen aan te moedigen’.119 De naar zijn inzicht ge-
schikte gedichten vond hij vooral in ‘blauwboekjes’ en kleine liedbundeltjes, die hij
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112 ‘Veel hoofden, veel zinnen’ (DW, p. 287). 
113 Visscher 1820 II, p. 152. Gezien de spelling, heeft de bloemlezer de editie1714 of 1719 geraadpleegd. 
114 Le Jeune 1832. Het betreft hier het tweede stukje waarin een bonte mengeling van kleine schrijvers groten-
deels uit de zeventiende eeuw een herwaardering krijgen. 
115 Le Jeune 1832, p. 57.
116 Le Jeune 1832, p. 58.
117 De besprekingen van deze gedichten zijn te vinden in resp. hoofdstuk 5, p. 272-274, hoofdstuk 10, p. 607,
hoofdstuk 6, p. 371-372 en hoofdstuk 7, p. 389-398.
118 Le Jeune 1832, p. 61.
119 Le Jeune 1828, p. 5. 
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zelf bleek te bezitten, of ter inzage kon krijgen uit de ‘Koninklijke boekerij’ onder
Immerzeel. De door hem uitverkoren gedichten werden echter wel van platitudes
gezuiverd door coupletten weg te laten of zinsneden te verbeteren! 

Le Jeune heeft deze bloemlezing voornamelijk samengesteld om de zangkunst
vooral onder de betere klassen van de Nederlandse samenleving te verbeteren. Het
was daarmee volgens hem slecht gesteld en ter verbetering kon men zich door zijn
bloemlezing te raadplegen, laten inspireren door de fraaie voorbeelden die hij uit
vele boekjes had verzameld. 

Veel meer aandacht dan zijn tijdgenoten schonk Le Jeune aan de vroegst bekende
voortbrengselen van de Nederlandse poëzie, maar bovenal roemde hij de zeven-
tiende-eeuwse dichters. Anders dan Visscher ontleende hij zijn voorbeelden gro-
tendeels aan de genoemde kleine boekjes, maar ook aan uitgaven van veelal toen
slechts bij name bekende Nederlandse dichters. Op deze wijze trachtte hij de ‘na-
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tuurlijke’ zangkunst, zoals die volgens hem in vroeger tijden onder het volk geleefd
moest hebben, te achterhalen. Hoewel Le Jeune in zijn Overzicht vooral wees op
de vele overgeleverde ‘Minnezangen’, bleek zijn keus voor opname in zijn bloemle-
zing zeker niet beperkt tot dit soort gedichten. Dit is ook te zien aan de teksten die
hij voor zijn verzameling geschikt achtte uit de Maagden-baak van Jan Zoet.120 De
eerste bezong een droeve liefdesgeschiedenis en de andere waarschuwingen gericht
tot maagden.121 Maar terwijl Le Jeune aan verschillende dichters wel enige woorden
wijdde, vermeldde hij van Zoet slechts dat deze, evenals een zekere J. van Damme,
een vergelijkbare verzameling het licht had doen zien als Starter met zijn Friesche
Lusthof.122 Tot besluit van zijn Letterkundig Overzigt wijst Le Jeune op het tijde-
lijke karakter van de voortreffelijke liederen in zijn bloemlezing, want als de smaak
van het volk en de ‘geest des tijds’ veranderen, dan ‘vlugt het lied van de lippen’.123

Le Jeune heeft volkszangen van anonieme en ten dele vergeten schrijvers uit kleine,
soms onooglijke boekjes opnieuw in de belangstelling geplaatst, waarbij een inte-
ressante dichtbundel van Zoet met drie zeker niet onverdienstelijke gedichten weer
de aandacht kreeg die hij verdiende. Dat Le Jeune’s enthousiasme over de resulta-
ten van zijn speurwerk geen vonk heeft doen overslaan, blijkt uit verschillende ne-
gatieve geluiden in kritieken en beschouwingen van auteurs die zich al dan niet toe-
vallig een oordeel aanmatigden over de schrijvers die slechts in de schaduw van
Hooft en Vondel hun verzen schreven.

11.6 J.A. Alberdingk Thijm en Jan Zoet

Ook een andere verzamelaar heeft werk van Zoet uit zijn immense collectie opge-
diept, de ‘allround’ voorvechter voor de wederopstanding van de katholieke kerk
in Nederland, J.A. Alberdingk Thijm. Onder zijn talloze historische novellen be-
vinden zich de indertijd zo populaire Portretten van Joost van den Vondel van om-
streeks 1876, die waarschijnlijk als een aanvulling op Van Lenneps grote Vonde-
luitgave moesten dienen.124 In de novelle Afgewezen, die deel uitmaakt van de
laatste serie van deze Portretten, Bollandistiesch slotverhaal (1666-1679), liet Thijm
Zoet opdraven. Het verhaal speelt zich af in de apothekerswinkel van Cornelis
Grijspaerdt, waar de jonge Johannes Antonides van der Goes bediende blijkt te
zijn. Op een suggestieve manier beschrijft Thijm interieur en bezoekers, onder wie
Jan Zoet een voorname plaats inneemt. Diverse leden van de ‘Konst-schoole ter
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120 Zie over deze bundel hoofdstuk 3, p. 166-184.
121 Deze gedichten zijn: ‘Op de ellendige toevallen van Lydie en Floridan’, p. 139 (Maagden-baak 1641, p.
117), ‘Dartelheids ongeluk’, p. 282 (Maagden-baak 1641, p. 224) en ‘Vragen aan de Maagden’, p. 283 (Maagden-
baak 1641, p. 285). 
122 Le Jeune 1828, p. 38.
123 Le Jeune 1828. p. 83.
124 Van der Plas 1995, p. 450-452.
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Deugd’ druppelen de winkel binnen en zelfs Vondel verschijnt er. Een van hen ver-
kondigt het bericht dat de Engelsen in een zeeoorlog verslagen zijn en dat er grote
onenigheid bestaat tussen De Ruyter en Tromp. Deze tijding geeft aanleiding tot
woordenwisselingen. Zoet weet daarbij te melden dat Tromp zelfs door De Ruyter
in de steek gelaten is. Vervolgens geeft Thijm een korte schets van Zoets Parnassus
aan het IJ en zijn politieke kleur. Dan betreedt ook Abba de winkel en hij krijgt na
een cynische opmerking van Steendam over Vondels katholicisme al snel slaande
ruzie met deze ziekentrooster. De afloop is echter vredig. Zoet nodigt het gezel-
schap op een roemer wijn ’s middags in zijn achtertuin. Ook Vondel komt daar en
reciteert er zijn ‘Zee-triomf der Vrije Nederlanden’. 

Met deze novelle heeft Thijm met behulp van enkele, soms in voetnoten vermel-
de bronnen en enig genealogisch onderzoek een historisch verantwoord verhaal
willen vertellen. Zijn geschiedverhaal blijkt echter toch op verschillende plaatsen
een mengeling van feit en fictie. Over de ruimte die hij die fantasie heeft moeten ge-
ven, gaf hij de verklaring dat niet altijd de juiste feiten en omstandigheden opge-
spoord konden worden.125 Nadere vergelijking van enkele door hem gebruikte
bronnen met zijn tekst maken duidelijk dat Thijm verschillende kleine gegevens op
een zodanige wijze wist te combineren, dat zij een waarheidsgetrouw beeld van een
bepaalde situatie suggereerden.126 Hij benutte daarbij optimaal de voorhanden
zijnde werken van Zoet, hetgeen vooral te zien is aan de beschrijving die hij in een
van zijn uitvoerige toelichtingen gaf van de bundel Parnassus aan’t Y, of Konst-
Schoole ter Deugd (1663).127 Van enkele leden worden geboorte- en sterfjaar ver-
meld en Thijm vond er zelfs een verre voorouder tussen.128 Met behulp van een paar
toepasselijke gedichten uit deze bundel kon de verteller Thijm verschillende bent-
genoten enige kleur geven. Zoet kon zelfs nog herkenbaarder worden neergezet
door diens politieke overtuigingen, die Thijm aan de DW had ontleend, in zijn be-
schrijving op te nemen. Dat gaf Thijm overigens de gelegenheid zich negatief uit te
laten over Zoets gedichten voor de Oranjes, ‘koude en stooterige vaerzen’.129 Ook
Zoets uiterlijk moest het ontgelden: ‘de bekende Amsterdamsche poëet, die aan
Pieter Janssen Zoet en Dieuwertgen Albers, respektievelijk zijn vader en moeder,
het leelijkste gezicht en de stokkerigste haren te danken had, die ooit een holland-
schen Trissotin ontcierd hebben.’130 Onduidelijk is hierbij welk portret Alberdingk
Thijm voor zich heeft gehad, want een dergelijk uiterlijk staat in scherp contrast
met Zoets portret in de DW.131 Evenmin was een afbeelding van Steendam te trace-
ren, waarop volgens Thijm diens gezicht vooral opviel door een onprettige oogop-
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125 Van der Plas 1995, p. 451.
126 Zoals bijvoorbeeld ‘Het leven van Johannes Antonides van der Goes,’ in: Antonides van der Goes 1714.
127 Zie hoofdstuk 8, p. 464-490.
128 Alberdingk Thijm 1908, p. 280.
129 Alberdingk Thijm 1908, p. 218.
130 Alberdingk Thijm 1908, p. 215.
131 Zie Zoets iconografie, Bijlage 8. 
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slag. Dat Alberdingk Thijm echter nogal eens zonder nader onderzoek zijn fantasie
de vrije loop liet, blijkt uit verschillende details. Volgens hem was het huwelijk met
Machteltie Claesdochter rijk gezegend met kinderen en ook zijn toenmalige we-
derhelft, Annetje Konings, had hem verblijd met enige nakomelingen. Evenmin
stoelde de bewering op waarheid dat het hierboven genoemde echtpaar Zoets
ouders genoemd kon worden. Ook de diverse genealogische dwarsverbindingen
die Thijm wist te leggen, zijn als dubieus te kwalificeren. Zijn belangstelling voor
Zoet en het presenteren van diverse, zij het vaak aanvechtbare biografische details
betekenen toch een stap voorwaarts in het onderzoek naar leven en werk van tot
nog toe ondergewaardeerde zeventiende-eeuwse auteurs. 

Hoewel er in de twintigste eeuw bepaalde aspecten van zijn leven in artikelen
werden onthuld, bleef hoofdzakelijk zijn bekendheid als herbergier voortleven. In
Johan Fabricius’ kinderboek Eiko van den Reigerhof, dat in de veertiende eeuw
speelt, is hij de onguur uitziende waard van de herberg ‘De groene Draak’.132 On-
bekendheid met Zoet was in de zeventiger jaren reden om mij nadere bijzonderhe-
den te vragen over hem in het radioprogramma van de Avro, ‘Dag met een gaatje’. 

11.7 Conclusie

Het is niet te verwonderen dat de opvattingen over het werk van de kleinere dich-
ters uit de zeventiende eeuw, zowel bij gerenommeerde schrijvers en literatuurhis-
torici als bij andere literatuurminnaars en belangstellenden van het eind der zeven-
tiende tot het begin van de twintigste eeuw, elkaar niet zoveel ontlopen.133 Afgezien
van een onverwachte blijk van kennis of waardering heeft Zoet met vele anderen,
waaronder zelfs Bredero, geleden aan de geest van de tijd. Nieuwe opvattingen
over smaak en schoonheid en het beschavingsoffensief dat in de achttiende eeuw
werd ingezet, hebben vrijwel alle letterkundigen, historici en vele andere ‘liefheb-
bers’ van de geschiedenis met een zeker dédain doen neerzien op de volkscultuur
uit vroeger tijden, ook van de zeventiende eeuw. Zedeloosheid en gebrek aan goede
smaak verhinderden vele auteurs, volgens hen, waardevolle gedichten te schrijven.
Slechts Vondel en Hooft vonden onverdeelde waardering. Voor het werk van an-
dere schrijvers restte veelal slechts verguizing. Sommige schrijvers konden zich
echter wel in een blijvende belangstelling verheugen door specifieke, niet altijd aan
hun werk en smaak gerelateerde eigenschappen. Zo trotseerde Zoet de eeuwen
door herbergier te zijn, als hoofd van de ‘Konstschoole ter Deugd’ en door zijn ge-
loof in eigen onsterfelijkheid. De zeldzaamheid van zijn werken zal vanzelfspre-
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132 Fabricius 1930, p. 70; zie Bijlage 8, nr. 10.
133 De waardering voor Zoets werk op academisch niveau onder literatuurhistorici van de achttiende tot diep
in de twintigste eeuw is besproken in hoofdstuk 1, p. 21-29. De resultaten van dat onderzoek lopen vrijwel paral-
lel met de bevindingen in dit hoofdstuk. 
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kend ook de waardering, in welk opzicht dan ook, in de weg gestaan hebben. Pas in
de loop van de twintigste eeuw kon Zoets oeuvre op meer waardering rekenen,
ontdaan als het was van de knellende banden van de vroegere literaire kritiek. Daar-
mee was de weg vrij voor een grondig onderzoek naar zijn leven en een algehele
herwaardering van zijn werk, waardoor de vele juweeltjes die er in te vinden zijn,
opnieuw kunnen schitteren.
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Bijlage 1 Bibliografie van de werken van Jan Zoet

Deze enumeratieve bibliografie bevat alle getraceerde handschriften (A), zelfstandige publica-
ties (B), en werk van Zoet dat tijdens zijn leven in titels van anderen werd opgenomen (C). De
eerste zijn chronologisch geordend naar ontstaansdatum, de tweede en derde naar drukdatum.
Anonieme manuscripten werden alleen opgenomen, wanneer inhoudelijke overeenkomsten
met ander bekend werk van Zoet evident waren. De beschrijving van de verschillende gedrukte
titels (B) is gebaseerd op het exemplaar waarvan de locatie en de bibliotheeksignatuur opgege-
ven zijn; zo mogelijk zijn ook overige vindplaatsen vermeld. In voorkomend geval is verwezen
naar opname in Zoets Digt-kunstige Werkken uit 1675 (hierna afgekort als DW). Impressumge-
gevens tussen rechte haken zijn door mij op grond van het onderzoek toegeschreven. Evidente
titeluitgaven zijn niet apart beschreven, maar worden in de annotaties vermeld. Wanneer zijn
naam niet meer op het titelblad vermeld is, zijn de beschrijvingen van herdrukken van door
Zoet vertaalde en/of bewerkte titels achterwege gelaten. In rubriek C is volstaan met de opgave
van verkorte titels van de werken waarin Zoets verspreide werk voorkomt.

Gebruikte afkortingen voor bibliotheek- en archieflocaties

AvS Atlas van Stolk Rotterdam 
BL British Library Londen
BVU Bibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam
CUL Columbia University Library New York, Special Collections
DB Doopsgezinde Bibliotheek UBA
GAA Gemeentearchief Amsterdam
GAH Gemeentearchief Den Haag
GAR Gemeentearchief Rotterdam
GAU Gemeentearchief Utrecht
GU Geldmuseum Utrecht
HAB Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
HL Huntington Library Los Angeles, USA
IB Iconografisch Bureau Den Haag
KB Koninklijke Bibliotheek Den Haag
MM Museum Meermanno-Westreenianum Den Haag
NA Nationaal Archief Den Haag
NHA Noord-Hollands Archief Haarlem
OBA Openbare Bibliotheek Amsterdam
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PC Particuliere collectie 
RAA Regionaal Archief Alkmaar
RPA Rijksprentenkabinet Amsterdam
SBH Stadsbibliotheek Haarlem 
Thysius Collectie Thysius UBL
TUK Theologische Universiteit Kampen
UBA Universiteitsbibliotheek Amsterdam
UBG Universiteitsbibliotheek Groningen
UBGe Universiteitsbibliotheek Gent
UBL Universiteitsbibliotheek Leiden
UBM Universiteitsbibliotheek Maastricht
UBN Universiteitsbibliotheek Nijmegen
UBU Universiteitsbibliotheek Utrecht
URW Universiteit en Researchcentrum Wageningen
VG Museum Simon van Gijn Rotterdam
ZBM Zeeuwse Bibliotheek Middelburg. 

A Handschriften

1 1652
‘Baasuine des Onschulds aan de Doopsgezinde Broeders tot Gladbach’. 2 bladen; op blad 2:
‘Ongeveinsde vriendschap’ en ‘Gevainsde Vleijer’.

DB-UBA: HS 65-1251)

Drie gedichten, het eerste is gesigneerd: J.Z.; DW, p. 308-310; autograaf, kopij, bevat aantekeningen voor
de zetter.

2 1654
‘Aan K.V.H.’ 1 blad.

DB-UBA: HS 65-1252)

Brief in dichtvorm, gesigneerd: Uw Dienstwillige Jan Zoet. Amsterdammer. Adres op de versozijde luidt:
aan Christina van Halmaal. DW, p. 306; autograaf, kopij, bevat aantekeningen voor de zetter.

3 1655
‘Delfsche Zinnebeelt of Vorstelyke Verrekijker’. 2 bladen.

DB-UBA: HS 65-1256)

Gedicht, gesigneerd: J:Z., autograaf.

4 1661
‘Aan den geleerden heer Jakob Heijblok’ (9-10-1661). 1 blad; ‘Aan d. Jakob Heijblok’ (8-12-
1661). 1 blad; ‘Aan den geleerden heer Jakob Heijblok’ (9-12-1661). 1 blad.

KB: 131 H 26
Album amicorum van Jacobus Heyblocq. Zoets bijdragen staan respectievelijk op p. 119, 98 en 214. Zie
ook onder C, nr. 20; autograaf. 

5 1665
‘Des menschen wil staat nummer stil // maar alles gaat hier naar Godts raadt.’ ‘aan den wel ge-
leerden G: van Nyendaal’ (7-02-1665). 1 blad.

KB: 131 E 13
Album amicorum van Gosinus Nyendael, p. 283; autograaf.

6 1666
‘Oranjens gesontheijt’, ‘Opt seegen praalen vanden Heer Cornelis Tromp’, ‘opt affwaaijen van
sijn prent’, 1 blad.
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NA: Collectie Tromp 1.10.80
Drie gedichten, gesigneerd: Jan Zoet Amsterdammer. Het eerste is verwerkt in ‘Zeegenwenschen’, DW p.
127-128, het tweede en derde zijn onder een andere titel opgenomen in de DW, p. 265; autograaf.

7 1668
‘Erntvesten, Hooghgeleerden, voorzienige, en zeer bescheiden Heer’.

NA: Collectie De Witt 3.01.17
Brief uit 1668 aan Johan de Witt. Gesigneerd: Uw: E.E.H.V. alleronderdaanigste dienaar Jan Zoet Amster-
dammer.
Betreft de opmaak van een penning ter gelegenheid van de Vrede van Breda; autograaf.

8 1668
‘Huwlix voorspook’. 2 bladen.

DB-UBA: HS 65-1255)

Groot gedicht en drie kleinere gedichten: ‘Uit water Brand, Zij buigt en breekt niet, Gants geen profijt, en 
’t leven kwijt’. Gesigneerd: J. Zoet; DW, p. 316-321; autograaf, kopij, bevat aantekeningen voor de zetter. 

9 1670
‘Aan d’E.E. Achtbaare, wijze, welgeleerde, en zeer Bescheiden Heer, Mijn Heer Mr. Johan de
Wit, Raad Pensionaris van Holland, en Westvriesland, etz.’ 

NA: Collectie De Witt 3.01.17
Brief uit 1670 aan Johan de Witt, gesigneerd: Uw E.E.Achtbaarheids Alderverplichtste, onderdaanigste
Jan Zoet Amsterdammer. Betreft een fiscaal voorstel; autograaf.

10 1672
‘Op de Afbeelding van Kornelis de Wit’. 1 blad.

DB-UBA: HS 65-1258)

Gedicht met de signatuur van Jan Zoet Amsterdammer, toegeschreven aan J.F. Herkules; apograaf.

11 (s.a.)
‘Zaalig’ zijn de Barmhartijge, etz. Matth. 5.v. 7.’ 1 blad.

DB-UBA: HS 65-1254)

Gedicht, gesigneerd: Jan Zoet, Amsterdammer; autograaf.

12 (s.a.)
‘Bintzelzin’. 1 blad.

DB-UBA: HS 65-1253)

Gedicht, gesigneerd: J. Zoet. Amsterd. DW, p. 357. Kopij, bevat aantekeningen voor de zetter; autograaf.

B Zelfstandige publicaties

1 1636
Jan Soet, Meyspel. Uitbeeldende de winninge ende wederwinninge van Schenckenschans. Ghe-
speeld in ’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage, J.J. Verheul, 1636.?o (Locatie onbekend.)

De vermelding van deze titel is aangetroffen in de veilingcatalogus van C.S. de Roos te Amsterdam voor
het tweede deel van de collectie van J. Koning, 14-10-1833, lotnr. 1414: een convoluut met toneelstukken
van Jan Zoet, waarvan het eerste het Meyspel betreft; het lot werd voor f. 2,00 gekocht door de boekhande-
laar Pauli. In 1958 bood de firma Nijhoff te ’s-Gravenhage het Meyspel aan voor f. 60,00; de koper bleef
onbekend.

2 1636 
Tweede Deel van Drooge Goosen. Op ’t Spreeck.woort: Men koopt dickmaels een Koe, En
krijght het Kalfje toe. t’Amsterdam, By Iacob Thomasz. Sergeant, Boeck-drucker, woonende
inde Thuyn-straet, in St. Joris, Anno 1636. 8º: A-B8 C2, [36] p. 

SBH: 73 K C13 (convoluut); BL
Titel met vignet. Toneelstuk.
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3a 1636
I. Soets Hedensdaagsche Mantel-eer Voor-stellende De groote Geld-sucht deser bedorven Eeu-
wen. Versien Met meer als 150. nieuwe, kluchtighe, ende Bedenckelijcke Seghs-woorden. t’Am-
sterdam. Ghedruckt by Joost Broersz. Boek-drucker woonende inde Grave-Straet, Anno 1636.
4º: A-C4, [24] p. 

UBA: Br.691-2; UBL; SBH
Titel met vignet. Pamflet, gedicht, DW p. 1-29.

3b 1637
I. Soets Hedensdaagsche Mantel-eer Voor-stellende De groote Geld-sucht deser bedorven Eeu-
wen. Versien Met meer als 150. nieuwe, kluchtighe, ende Bedenckelijcke Seghs-woorden. t’Am-
sterdam. Ghedruckt by Joost Broersz. Boek-drucker woonende inde Grave-Straet, Anno 1637.
4º: A-C4, [24] p. 

MM: 148L189
Titel met vignet. Pamflet, gedicht, DW, p. 1-29.

4a 1637
Floraas Swijmel-snicken. [Haarlem, Thomas Fonteyn?, 1637]. pl.

URW: R337A25,1
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen met twee houtsneden, in de rechtermarge: Notae; onder-
aan: Transformatie. Gesigneerd: I. Soet; DW, p. 366-369. Als facsimile in Krelage 1942, nr. 22. Zie ook on-
der C, nr. 1.

4b 1637
Floraas Zwijmel-snicken. [Haarlem, Thomas Fonteyn?, 1637]. pl.

NHA: 43-005964 G
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen; andere druk.

4c 1637 
Floraas Zwijmel-snicken, t’ Haerlem, Ghedruckt by Thomas Fonteyn, 1637. pl.

UBGe: M2422
Drie gedichten. Het middelste is van Jan Soet, links ‘Clachte van Joost van Cortrijcke’, rechts ‘Claegh-
Liedt van Flora’; andere druk.

5a 1637 
Dood-Rolle ende Groef-maal van Floortie-Floraas. [Haarlem, Thomas Fonteyn?, 1637]. pl.

URW: R337A25.25
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen met twee houtsneden, in rechtermarge: Inventaris van de
naa-gelaten Goederen wijlen Floortje Floraas; onderaan: Floortje Floraas Uyterste-wil. Gesigneerd: I.
Soet. DW, p. 369-373. Vgl. facsimile in Krelage 1942, nr. 27.

5b 1637
Dood-Rolle ende Groef-maal van Floortie-Floraas. [Haarlem, Thomas Fonteyn?, 1637] pl.

(Locatie onbekend)
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen met twee houtsneden, in rechtermarge: namen van perso-
nen; onderaan: Floortje Floraas Uyterste-wil. Gesigneerd: I. Soet. DW, p. 369-373. Als facsimile in Krela-
ge 1942, nr. 27; andere druk.

6 1637
Testaments Openinghe en Uytdeelinghe, Ghedaen by de vrienden ende Erfghenamen wijlen
Floortje Floraas. S.l., s.n., s.a. [1637]. pl.

URW: R337A25.26
Zonder impressum. Ca 1637. Gedicht in dialoogvorm, in twee kolommen. Gesigneerd: J. Soet.

7 1637
Floraas Windt-Waghen. S.l., s.n., s.a. [1637]. pl.

AvS: 1790
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Rijmprent, zonder impressum. Gravure toegeschreven aan Crispijn van de Passe. Gedicht is getiteld Ne
Sutor ultra crepidam, Ofte Floraas Wind-Waghen, vergeselschapt met haer sotte Kinderen, seylende uyt
Hollandt naer Calis. Op de gravure staat: De Mallewagen alias het valete der Bloemisten. DW, p. 199-203.
Tekst ook in Krelage 1942, nr. 31.

8 1637
I. Soets. Iochem-Iool ofte Ialourschen-Pekelharingh. Daer jalousy de sinnen queld, Is t’hooft en
t’heele lijff ontsteld. [Amsterdam] Gedruckt voor Dirck Cornelissz. [sic] Houthaeck, Boeck-
vercooper woonende op ’t hoeckje van de Kolck, int Boirgions-Cruys, 1637. [Colofon:] Tot
Amstelredam, Ghedruckt by Ot Barentsz. Smient, Boeckdrucker woonende buyten d’ oude
Regeliers Poort, inde nieuwe Druckery, 1637. 4º: A-B4, [16] p. 

UBA: O 62-4197; KB (2 ex.); UBL; BL; UBGe, PC
Typografische titel met wapen van Amsterdam. Toneelstuk.

9 1638
I. Soets. Bachus-hoogh-tijt ofte Dronckers-Slemp-dagh. Verthonende de Sotte overdaden, der
verkeerden Vasten-avond. t’Amstelredam. Ghedruckt by Ot Barentsz. Smient, Boeckdrucker
woonende tusschen bey de Regheliers Poorten, inde nieuwe Druckery, Anno 1638. 4°: A4 B2,
[12] p.

SBH: 67 F 3
Typografische titelpagina voorzien van houtsnede. Paginagrote houtsnede op p. A1vo. Gedicht, spreek-
woorden in marge, DW, p. 235-243 (alleen de tekst van katern A is opgenomen).

10 1639
Grove Roffel ofte Quartier der Amsterdamsche Mane-Schijn. Principijs opsta, Sero Medicina
paratur Cum mala, per longas invalnere moras. [Amsterdam, voor Joost Hartgers, door J.J.
Schipper], Anno 1639. 4o: A-C4 D2, [28] p.

UBA: Br.G.e.25; UBL (3 ex.; ex. Thysius incompleet: ontbr. D1 en D2); KB; BL, PC
Zonder impressum. Typografische titelpagina met beervignet. Gedicht. Opdracht aan H. Paardeschoen
gesigneerd door Fop (=Zoet), gedicht zelf gesigneerd met Roffel al voort (=Zoet). Zie ook onder C, nr. 10.

11 1639
Zege-Sangh, Ter Eeren den Kloeck-moedigen en onvertsaeghden Zee-Heldt Marten Harbtz
[sic] Tromp, L’Admirael van Hollandt ende West-Vrieslandt Op de ver-overingh der Machtig-
he Spaensche Vloot, Gheschiet in den Iare 1639. op den 21 October. t’Amstelredam, Ghedruckt
by Iohannes Iaquet, woonende op de Prince-Graft, 1639. pl.

UBL-Thysius: 4250
Gedicht in twee kolommen. Gesigneerd: I. Soet. 

12 1639
Lof-Dicht, Ter Eeren den Edel. Manhaftighen Zee-Heldt Marten Harpertsen Tromp, L.Admi-
rael over Zee deser Geunieerde Provintien. [Amsterdam, Jan van Hilten, 1639]. pl.

GAR: AJ 1949-15
Rijmprent, zonder impressum. Gravure door Crispijn van de Passe: portret met rondom cartouches; on-
der de prent is tekst gegraveerd: Den Edlen Manhaften Helt Marten Harpersz Tromp Leutenant Admira-
el over de Zee der vereenichde Provincien. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: I. Soet.

13 1639
Spaensche Ackermenten Op den HOLLANTsche groet. Ghedaen door den onvertsaeghden
ende Srrijtbaren [sic] Zee-helt Marten Harbers [sic] Tromp. t’ Amstelredam, Gedruckt by Io-
hannes Iaquet, Op de Prince-Graft, Anno 1639. pl. 

UBL-Thysius: 4253
Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Ian Soet.

14 1639
Roomsche-Vreucht, Op de Spaensche-Winst. Door den Hollantschen Tromp. en Geuse-Bril, op
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Paepsche Neusen. Stemme: Doense, etc. S.l., s.n., s.a. [1639]. pl.
UBL-Thysius: 4252
Zonder impressum. Twee gedichten in twee kolommen, gesigneerd: Ian Soet.

15 1640
Jan Soets Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel. Op het Speelen: ’t Tonneel-spel, als men ’t wel
besiet, vertoont de Werelt in ’t verschiet.Ghespeelt op d’Amsterdamsche Schouwborgh, Den 14
May, Anno 1640. [Amsterdam] Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Dirck Cornelisz
Houthaeck, Boeck-verkooper op de Nieuwe zijdts Kolck, Anno 1640. 4º: A-H4; [62] p. 

UBA: Port.ton. 45-21 en O 62-4196; KB; UBL; BL, PC
Typografische titelpagina voorzien van wapen van Amsterdam. Toneelstuk. 

16 1640
Amsterdamsche Waersegger, dat is een oprechte Prognosticatie op het Schrickel-Iaer 1640, Ghe-
practiseert door den hoogh-gheleerden Dr. Coenraet Segh-All, Professor Mary-marykus der
stadt Snappenburgh, in Kakelarijen. Gedruckt na de originele Copie van Callarius, uyt des Au-
theurs [...]. [Amsterdam, Joost Broers, 1640]. 4º: p4 2p5, [18] p. 

UBL-Thysius: 18575
Typografische titelpagina voorzien van houtsnede. Onderzijde kort afgesneden waardoor het spot-im-
pressum slechts gedeeltelijk te zien is. Katernsignaturen ontbreken. Pamflet. 

17 1640
Jan Soets, Olimpias treur-spel Ghespeelt op de Amsterdamsche Schouwburgh, op Kermis, Anno
1640. t’Amsterdam, Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper op de Nieuwe-zijdts
Kolck, Anno 1640. [Colofon:] t’Amsterdam, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn, Anno
1640. 4º: A-H4, [64] p. 

UBA: O 77-182 en O 62-4191; KB; UBL; BL, PC
Typografische titelpagina voorzien van bijenkorf en het wapen van Amsterdam. Toneelstuk.

18 1641 
See what blessed blames benaeth; Zie, ai Zie! wat Zeegestralen. [Amsterdam], F. v. Beusecom,
[1641]. pl.

AvS: 1851
Rijmprent. Graveur onbekend. Engels gedicht in twee kolommen, anoniem. Nederlands gedicht in twee
kolommen, gesigneerd: J. Soet. Betreft het huwelijk tussen Willem (II) en Mary Stuart. 

19 1641
Jan Soets, Thimoklea. t’Amsterdam gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn voor Dirck Cornelisz.
Houthaeck, Boeckverkooper op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1641. 4º: A-G4 H2, [60] p. 

UBA: O 62-4192 en O 62-5612; KB; UBL; BL, PC
Titel voorzien van bijenkorf en het wapen van Amsterdam. Toneelstuk.

20a 1641
Maagden-Baak voorgestelt in Minnelijke Leer-beeltjes vast gemaakt door verscheyden Histo-
rien, en vreemde gheschiedenissen. Als mede eenighe Sangvaersjes, gedaen door Jan Soet. t’Am-
sterdam by Broer Jansz. voor J.J. Schipper Anno 1641. 16º-oblong: A-V8, [20] 298 p.

KB: 174 H 17 (incompleet) en 7 E 1 (incompleet); BL 
Gegraveerde titel. Typografische titel voorzien van bijenkorf en het wapen van Amsterdam. Portret van
Jan Zoet (A2vo), gravures op p. 2, 15, 44, 63, 72, 85, 94, 120, 141, 168, 190. Poëzie, emblemata. 

20b 1645
Maagden-Baak, voorgestelt in Minnelijke Leerbeeltjes, vast gemaakt door verscheiden Histo-
rien, en vreemde geschiedenissen, Jan Soet. Amsterdam, J.J. Schipper, 1645. 16º-oblong: A-V8

X2, [8] 300 p. 
HAB: M: Lp 142
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Tweede herziene druk, slechts uitgebreid met een ‘Geboortegroet’ voor Hester Vlaming op ‘den eersten
Maart 1643’. Gravures op p. 2, 15, 44, 63, 72, 85, 94, 120, 141, 168, 190. Zonder portret van Jan Zoet. Poë-
zie, emblemata.

21 1641
Den Hemel zeegen dy, en storter vruchtbre stralen. [Amsterdam], Rombout vanden Hoeye,
[1641]. pl.

RPA: RP-P-OB-78.628
Rijmprent, graveur onbekend, gedicht in vier kolommen, gesigneerd: J. Zoet. Betreft het geënsceneerde
huwelijk tussen Enno Lodovigh en Henriëtte Catharina van Oranje.

22 1643
Huwlix-wit voor Adam Heysterman, en Hester Mol. Wettelik vereent den 11 van Loumaand,
1643, In Amsteldam. t’Amsterdam, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Anno 1643. 4º: A4

B2, [12] p. 
GAA: F 1824
Typografische titelpagina voorzien van houtsnede. Op A1vo pentekening in houtsnede. Gedicht, gesig-
neerd: J. Zoet. 

23 1643
Uitlegging over de Metamorphosis, of Herschepping van P. Ovidius Naso. Eertijds Door Karel
Vermander geraamt en bij-een ghebracht, en nu door Jan Soet in beter Duits herstelt. [Amster-
dam] Door Johannes Jacott, Boeckverkooper by de Beurs, Anno 1643. 12º: A-R12 S6, [12] 412 p.

SBH: 88 A 321) (zie voor andere locatiess de annotatie)
Gegraveerde titelpagina door Crispijn van de Passe II. Typografische titelpagina. Proza. In 1643 verschenen
van dit werk iteluitgaven door: J.J. Schipper (BL: 1568/796:1), J. Joosten (UBA: 1146 H 28; KB) en J. van Hil-
ten (UBU; KUN: RAR PKY Ovidius 1:2-3). Bijgebonden: Uitbeelding der figuren, zie nr. 24. In 1645 zijn de
Uitlegging en Uitbeelding door J.J. Schipper opnieuw uitgegeven, echter zonder Zoets naam te vermelden.

24 1643
Uitbeelding der Figuren: Vertoonende hoe de Heydenen hun Goden hebben afgebeeldt en on-
derscheyden; Hoe d’ Egyptenaren hun verburgen meyningen, met Dieren en andre Dingen, te
kennen gaven. Alles voor de Rijm-Schrijvers en Schilders seer nut. Eertijdts Door C. van Man-
der geraamt en geraapt: maer nu, door I. Soet in goet Duytsch gebraght. T’Amsterdam, Ghe-
druckt by Ian Barendtsz. Smient, woonende op de Haerlemmer straet by de Haerlemmer
Kruys-straet. Anno 1643. 12º: A-B12 C4, [2] 49 [5] p. 

SBH: 88 A 322)

Typografische titelpagina. Proza. Bijgebonden bij nr. 23. 

25a 1644
Dit is dien waarde man, die, door zijn Leer, en Leeven // Voor het een voudig volck, een heylig
voorbeeld was. S.l., s.n., [1644]. pl.

DB-UBA: K 471a
Portret van Joost Hendricksz, zonder impressum. Graveur: C. van de Passe II. Twee gedichten, het eerste
onder het portret gegraveerd en gesigneerd: I. Soet; het tweede in boekdruk, incipit: ‘Hier straelt de Scha-
duw, van dat Goddelijke licht,’. DW, p. 310-311.

25b-e 1644 (s.a.)
Dit is dien waarde man, die, door zijn Leer, en Leeven // Voor het een voudig volck, een heylig
voorbeeld was. S.l., s.n. [Jan Albertsz] [1644 en/of later]. pl.

DB-UBA: K 471d, K 471e, K 471f, K 471g
Portret van Joost Hendrickz, zonder impressum (K 471 d); alleen het eerste gedicht aanwezig. Toegevoeg-
de inscriptie op de afbeelding: Aetat. 51. Op de verder identieke prent K 471e is ‘Aetat’ vervangen door
‘obiit. 3 Maerti’; dit betreft de 3e staat. Op de 4e staat, K471g, is de inscriptie vervangen door ‘obiit 2. Ma-
erti’. De namen van Van de Passe en Zoet zijn verwijderd en die van de uitgever/drukker Jan Albertsz is
toegevoegd.
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26 1645
Oranjens Zeege-krans. Amsterdam, voor Crispijn van de Passe (II). Anno 1645. pl.

VG: 1530
Rijmprent. Graveur Crispijn vande Passe. Onder de gravure is een Frans gedicht gegraveerd. Daaronder
een gedicht in vijf kolommen, ongesigneerd. DW p. 295-298 onder de naam ‘Zeegen-kroon’. Ook in Win-
tersche Avonden (1649) p. 418-421. Betreft de verovering van Hulst.

27a 1647
Zabynaja of vermomde-loosheid. Pots-spel. t’Amsterdam, By Cornelis Iansz, Boek-verkooper
aen de Nieuwe Kerk, by ’t Groot-School in ’t Nieuwe Testament, 1647. 12º: A-C2 D2, [6] 68 [2] p. 

KB: 3 C 19
Typografische titelpagina met fleuron. In convoluut. Toneelstuk.

27b 1648
Zabynaja of Vermomde Loosheid. Pots-spel. Uit het Spaens, door d’E.Heer Gerard Schaep Pie-
tersz. Vertaelt, En, in Neder-duitze vairzen, door Jan Zoet, gerijmd. Met een uit-koomst ver-
meerderd, en op veel plaetzen verbeterd. t’ Amsteldam, Gedruckt by Tymen Houthaeck. Voor
Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeck-verkoper op de Nieuwe-zijds-Kolck. Anno 1648. 8º: A-
D8 E7, [74] p. (laatste p. blanco). 

UBA: O 62-4195 en O 62-8542; KB; UBL; BL; PC
Titel met fleuron. Herziene uitgave van 27a. Toneelstuk.

28 1647 
Prophetische Refereynen, Voor-seggende Den aenstaende geluckig een standt der Nederlanden.
Beneven Een grond-Reeden van De vier Hoofd-spraken en der zelver Werckinghe. Inden Iare
1647 [overheen geschreven: 48] Gherijmt, En nu, door Jan Soet, in Druck uyt gegheven 1647. t’
Amstelredam, Gedruckt by Cornelis Iansz Stichter, Boeckdrucker op de Haerlemmer-straet
inde Druckery: by de Poort. 8º: A5 (A6-A8 ontbreken), [10] p. 

UBGe: Tiele 3238
Titel met wapen van Amsterdam. Poëzie. 

29 1647
Keer, Van ’t kreple [sic] Lijk-dicht, Over ’t overlijden van zijn Hoogheid den Prins van Oran-
jen, By Lammert uit-gegeven, en, door zijn vriend, ge Rijmeld. S.l., s.n., 1647. pl.

KB: Pflt 5577.
Gedicht Gesigneerd: Quam dat niet Zoet, DW, p. 93-94.

30 1648
Geestelikke Door-zichten Op Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichems, en Ge-
heym-Schryver van zijn Hooghaid den Prins van Oranjen, &c. Hailige Dagen. Beneevens een
Kars-Dagh Aan den Zelfden. t’Amsterdam, Gedrukt by Tymen Houthaeck, Voor Dirck Cor-
nelisz. Houthaeck, Boeckverkooper, 1648. 4º: A4 B2, [12] p. 

UBA: Br. 275-6:2; KB; UBL
Typografische titel voorzien van fonteinvignet waarin ‘eeuwig’ is gesneden. Houtsnede van Christoffel
van Sichem. Poëzie. Het ex. UBA: 2766 G 41 van C. Huygens’ Heylige dagen (Harderwijk 1661), bevat dit
werk als ‘By-voeging der Geestelikke Door-zichten’. 

31 1648
Eere zy God in de hoogste hemelen, ende vreede op der aerden. Luce 2.14. [Amsterdam], Cle-
mendt de Ionge [1648]. pl.

AvS: 1948
Rijmprent. Graveur onbekend. Gedicht in vier kolommen, gesigneerd: I. Zoet. Betreft de Vrede van Munster.

32 1648 
’t Begin is zonder weetenschap, // 10. En op den alder eersten trap // Is ’t noch maer enckel Kinder-
spel. Amsterdam by Anthony Iansen op de Buyten Amstel inde gryp-steegh [ca. 1640-1648]. pl.
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RPA: RP P 1885 A 8757
Rijmprent. Graveur Jan Barentsz Muyckens. Gedicht in vijf kolommen, gesigneerd: I. Zoet. Betreft een le-
venstrap. 

33 1649
Vorstelikke-Lyk-Staasy, gepast op de Dood van Carel Stuart, Koning van Groot-Britanje:
&c. S.l., s.n., 1649. pl.

HL: 183914 
Rijmprent zonder impressum; graveur onbekend. Gedicht in vier kolommen, gesigneerd: I. Zoet: Amster-
dammer. Van deze rijmprent is alleen dit exemplaar bekend. Het is ingebonden in Gilbert Burnet, Bishop
Burnet’s History of his Own Time (Londen 1724-1734), ‘grangerized’ door Richard Bull. Zie Bijlage 4.

34 1649 
Carolus de Tweede by de Gratie Gods Kooning van Groot-Britanie, Vranckryk en Yr-land, etc.
[Amsterdam, Hugo Allard, 1649]. pl. 

(Locatie onbekend)
Portret naar ontwerp A. van Dyk, graveur J. van Meurs. Gedicht, gesigneerd: I. Zoet Amsterdam. De gra-
vure werd ca. 1995 aangeboden door antiquariaat P.C. Notebaert. Over een eventuele verkoop is niets be-
kend. DW, p. 52-53.

35 1649
Het Tooneel der Engelsze Eêlenden. [Amsterdam], Huych Allaerdt, [1649]. pl.

AvS: 2157; BL: 669.f.12.(88.)
Rijmprent. Graveur onbekend. Gedicht in drie kolommen, gesigneerd: J. Zoet. DW, p. 301-302. 

36a 1649
Woedende Wraak van Isack Doreslaer; Op den elfden May, des Iaers. 1649 binnen Schraven-
haghen, Verschenen. S.l., s.n., 1649. pl. 

UBL-Thysius: 5411
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Elck sijn tijdt. DW, p. 45-47. 

36b 1649
Woedende Wraak van Isack Doreslaer; Op den elfden May, des Iaers. 1649 binnen Schraven-
haghen, Verschenen. [Amsterdam], Huych Allard, [1649?]. pl.

RPA: RP-P-OB-78.629
Rijmprent. Graveur: J. Meurs. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Elck sijn tijdt. DW, p. 45-47. De
gravure is opgenomen in: J.L. Gotfried, Historische Chronyck, 1660, II, p. 840. 

36c 1649
Woedende Wraak van Isack Doreslaer; Op den elfden May, des Iaers. 1649 binnen Schraven-
haghen, Verschenen. S.l., s.n., [1649?]. pl. 

(Locatie onbekend)
Rijmprent, zonder impressum. Graveur J. Meurs. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Elck sijn tijdt.
De rijmprent is geplakt op een tekst in proza: Inroepinge Over de ghene welcke Dr. Isacus Dorislaer den
12 May 1649 in ’s Graven-hage hebben vermoort. Aan beide zijden van de gravure een verhaal in hand-
schrift. Zie hierover Muller 1970, nr. 1976b.

37a 1649
Droom of Tyding uit den Hel, Verklarende de Verheerlikking van Izak Dorislaar. S.l., s.n.,
1649. pl.

KB: Pflt 6443
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Elk zen beurt. DW, p. 47-49 (onder gewijzig-
de titel: ‘Reis Na de Hel’).

37b 1649
Droom of Tyding uit den Hel, Verklarende de Verheerlikking van Izak Dorislaar. S.l., s.n.,
1649. pl.
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UBL: 2488/5414
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Elk zen beurt. DW, p. 47-49 (onder gewijzig-
de titel: ‘Reis Na de Hel). Hoewel deze druk vrijwel identiek is aan 37a, bevat de tekst spellingwijzigingen.

38a 1649
Wintersche Avonden of Nederlandsche Vertellingen: Waar in verscheide vreemdigheden, won-
derlikke geschiedenissen, en zeltzame deugden en on-deugden, in deze leste Eeuw voorgevallen,
zeer leerzaam en vermaakelik worden verhaald. Eerst, uit verscheide Tijd-boeken, door Jako-
bus Viverius, Onder de naam van Philologus Philiatros à Ganda, Vergaderd en beschreven: En
nu, in al zijn deelen, door Jan Zoet Verbeterd en vermeerderd. Met een byvoeging van ’t Geluk
en Ongeluk des Houwelikx. t’Amsterdam Gedrukt by Tymen Houthaak, Voor Gerrit van Goe-
desberg, Boekverkoper op ’t Water, aan de Nieuwe-Brug. 1649. 12º: A-2A12, [8] 9-572 [4] p. 

UBA: OK 69-133 en OK 77-198; KB; PC
Gegraveerde en typografische titelpagina. Proza. 

38b 1650
Wintersche Avonden, of Nederlandsche vertellingen waar in verscheide vreemdigheden, won-
derlikke Geschiedenissen, en, seltsame deugden en ondeugden, in deze leste eeuw voorgevallen,
zeer leerzaam en vermaakelik worden verhaald, eerst, uit verscheide tijd-boeken, door Jakobus
Viverius, onder de naam van Philologus Philiatros à Ganda, vergaderd en beschreven: En nu, in
al zijn deelen, door Jan Zoet Verbeterd en vermeerderd. Met een by-voeging van ’t Geluk en
ongeluk des Houwelikx. Tot Utrecht, Gedruckt by Lambert Roeck. Boeckdrucker, wonende in
de Lange Nieustraat, Anno 1650. 12º: A-Y12, [8] 9-524 [4] p. 

UBA: OK 62-4241; KB; UBU; BL
Gegraveerde en typografische titelpagina. Proza. Er verscheen nog een herdruk in 1665 bij Van Goedes-
berg in Amsterdam, maar zonder de vermelding van Zoets naam.

39 1650
Kornelia Bentivogli. of: Geluckige ongelucken. In Needer-duitze vairzen, door Jan Zoet, Ge-
rijmt. t’Amsterdam, Gedruckt by Tymon Houthaack, Voor Dirck Cornelisz. Houthaack,
Boeckverkoper op de hoeck van de Nieuwe-zijds Kolck. 1650. 4º: A-G4 H2, [58] p. 

UBA: O 62-4194; KB; UBL; UBU; BL; PC
Typografische titel voorzien van fonteinvignet waarin ‘euwigh’ is gesneden. Houtsnede van Christoffel
van Sichem. Toneel.

40 1650
De Schoole der Jooden. Begrijpende het geheele Joodze Geloof en Geloofs-oeffening, benevens
deszelfs Ceremonien, In-zettingen, Zeden en Gebruiken, even-eens als de zelve, by hen, in ’t
Openbaar en Verborgen, worden gepleegt. Uit hun eige Boeken en Schriften, meeren-deels den
Christenen onbekend, grondig, met aanwijzing van ieder Boekx plaats en blad, verklaard.
Noch Een Bondig-bericht, van hun toekomende Messia. Mitsgaders, Een Reede-sctrijd, tusschen
een Ioode en een Christen; daar in het Christen geloof verdadigt, het Ioodze ongeloof wêer-legt
en gants vernietigt word. Eertijds, tot nut der Christenen, beschreven, door M. Johannem Buxd-
orfium, Opper-meester, in de Hebreesche spraak, tot Bazel. Doch nu, uit het Hoog- in het Ne-
der-duitz’ vertaald, door Jan Zoet, Amsterdammer. t’Amsteldam, gedrukt by Tymon Hout-
haak, Voor Nicolaas Fransz. Boek-verkooper in de Heere-straat, in ’t acht-kant Ovaal. Anno
1650. 8º: A-2S8, [16] 578, 42 [12] p.

UBA: O 62-4306; BVU; KB; UBU; PC
Typografische titelpagina. Een Reeden-strydt of Geloofs-Kamp is apart gepagineerd. 

41a 1650
’t Hollandts Rommelzootje, Vertoonende de gantsche Gelegentheyd van Het Benaaudt,
Ontzet, en Gewapent Amsterdam. Gedruckt op de Pars, in ’t Jaar der Snaphaanen, [1650].
4º: A4, [8] p. 
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UBA: Pfl. E. x. 13 en E. x. 13a; BVU; KB; UBL; UBU; BL; PC
Typografische titelpagina. Gedicht en proza, gesigneerd: Vreede is best.

41b 1650
’t Hollandts Rommelzootje, Vertoonende de gantsche Ghelegentheyd van Het Benaudt, Ont-
zet, en Gewapent Amsterdam. Gedruckt op de Pars, in ’t Jaar der Snaphaanen [Amsterdam, Ty-
men Houthaak, 1650]. 4º: A4, [8] p. 

UBA: Pfl. E.x.14 en Pfl. E.x.15; BVU; KB; UBL; BL; UBU
Zonder impressum. Typografische titelpagina met beervignet. Gedicht en proza, gesigneerd: Vreede is
best. Andere druk.

42 1650
Aemsteldams Begin en Voortgangh Van het Jaar 1204 Tot op den vierde Augusti van ’t Jaar
1650. [Amsterdam, Tymen Houthaak, 1650]. pl. 

UBL-Thysius: 5709
Zonder impressum. Gedicht van drie kolommen, ongesigneerd. DW, p. 140-142.

43a 1650
Palm-kroon voor de Heeren Andries en Cornelis Bikker. Aan de Brainlooze Vlechter van de
vuyle Lauwerier-Krans. S.l., s.n., [1650]. pl.

KB: Pflt 6819; UBL-Thysius
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Verdraag de Zotten. 

43b 1650
Palm-kroon voor de Heeren Andries en Cornelis Bikker. Aan de Brainlooze Vlechter van de
vuyle Lauwerier-Krans. S.l., s.n., [1650]. pl.

KB: Pflt 6820; UBL-Thysius
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Verdraag de Zotten. Een tweede gedicht in
twee kolommen is toegevoegd, ‘Aen de Poëet van de Lauwer-krans’, gesigneerd: Koninck. Verschil met de
voorgaande editie: in de vierde versregel staat hier ‘Maer, och’, in 43a: ‘Maar, och’. In de vijfde versregel
staat hier: ‘na ’t puik’, in 43a: ‘na et puik’. 

44 1650
Lijk-Toorts en Geboorte-zang, voor d’overleede Hoogheit. Willem, Prinsze van Oranje, &c. En
deszelfs enige zoon. Aan de Staaten der Zeeven-vrije Landen. In ’s Graaven-Haage, den zesten
en Viertienden van Slagt-maandt, des Iaars 1650. Door Ian Zoet, Amsterdammer: Tot Amster-
dam, Gedrukt voor Nicolaas Franszen, Boeckverkooper, inde Heere-straat, 1650. 4º: A4, [8] p. 

UBA: Pfl. F.a.8 en O 77-330; BVU; GAH; KB; UBL; UBU (2 ex.)
Gedicht. 

45 1652
Den afgrysselikken start-man [sic]: Gepast op den teegen woordijgen Staat van Engelandt. S.l.,
s.n., [1652]. pl.

KB: Pflt 7284; AvS
Rijmprent, zonder impressum. Graveur onbekend. Gedicht in vijf kolommen, ongesigneerd. DW, p. 34-39.

46 1653
Krachteloose Staat-Sucht: Leevendig vertoont inde tegenwoordige regeringe van ’t verherde
Engelland. S.l., s.n., [1653]. pl. 

KB: Pflt 7282; AvS
Rijmprent, zonder impressum. Graveur onbekend. Gedicht in drie kolommen, gesigneerd: ’t End draagt
de Last. DW, p. 40-41. 

47 1653
D’ Engelsze Knipperdollingk Of de woedende Kromwel, Vertoont, in de nae-volgende vairzen,
voor eenighe daghen, tot Londen, aan de Beurs gheplackt. t’ Amsteldam. By David van Wesel,
in de Gast-huys-steegh, aan den Dam. Anno 1653. pl.
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UBL-Thysius: 6159
Drie gedichten, Engels en Nederlands, naast elkaar en een groot gedicht daaronder, gesigneerd: Voor-
spoed verheft.

48a 1653
Bloedige Scheeps-Stryd. Voorgevallen omtrent Poort-landt, op den 28 Frebruary, en den eersten
en tweeden dach van Maert Aº 1653. [Amsterdam], Rombout vanden Hoeje Exc. [1653]. pl.

AvS: 2209; GAR
Rijmprent. Graveur Rombout vanden Hoeje. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: I. Zoet. Daaronder
een uit vijf kolommen bestaande lijst van scheepsnamen.

48b 1653
Bloedige Scheeps-Stryd. Voorgevallen omtrent Poort-landt, op den 28 February, en den eersten
en tweeden dach van Maert Aº 1653. S.l., s.n., [1653]. pl. 

AvS: 2208; GAR
Rijmprent, zonder impressum. Graveur Rombout vanden Hoeje. Gedicht in twee kolommen, ongesig-
neerd. Hetzelfde gedicht als nr. 48a, maar ander zetsel; de lijst met scheepsnamen ontbreekt. Zie voor de
geschiedenis van deze rijmprent AvS: 2209.

49a 1655
’t Leven en Bedrijf van Clement Marot, Uit Het Fransch in het Nederduyts vertaalt door Jan
Soet. t’Amsterdam By Abraham de Wees, Boekverkooper in de Gasthuis-molensteegh, Anno
1655. 12º: *4 A-I12, [8] 196 p. 

UBL: BKNOOG 268; PC
Gegraveerde titel met portret, typografische titel voorzien van vignet. 

49b 1655
’t Leven en Bedrijf van Clement Marot. Uit het Fransch in het Nederduyts vertaalt door Jan
Soet. Deze laatste Druk meer als een derde vermeerdert. Tot Dordrecht, Voor Abraham An-
driessz. Boekverkoper, wonende bij ’t Stadt-huys, in ’t Schrijfboek, 1655. 12º: [4] 164 p. 

CUL: B839.So21s7 1655
Typografische titelpagina. In de later verschenen uitgaven van deze bundel wordt de naam van Jan Zoet
niet meer vermeld. De bibliografie van deze edities bevindt zich in Koopmans & Verhuyck 1991, p. 157-
163, waarop de beschrijving (zonder collatieformule) van dit exemplaar is gebaseerd. 

50 1655
Nicolaes Tulp. S.l., s.n., [1655]. pl.

IB: 5483
Portret, zonder impressum. Toegeschreven aan Eliasz Pickenoy. Gedicht, ongesigneerd. DW, p. 193. 

51a 1656 
Geboorte feest van zyne doorluchtige hoogheydt Wilhem Henrick gebooren Prince van Oranje.
In ’s Gravenhage, op den viertienden dag van Slagtmaand, des Iaars 1656. Gedruckt by Iohan-
nes Rammazeyn, Boeckdrucker op de Veerkaey, in de Boeckdruckerye naest de Bestelder.
Anno 1656. 4º: A-B4 C2, 19 [1] p. 

KB: Pflt 7782
Gedicht, gesigneerd: I. Zoet Amsterdammer.

51b 1656
I. Zoets Geboorte feest van zyne doorluchtige hoogheydt Wilhem Henrick Gebooren Prince van
Oranje. Geviert in ’s Gravenhage, op den viertienden dag van Slagtmaand, des Iaars 1656. zijn-
de het 6. jaer zijns ouderdoms. Uyt gesproken door den Autheur in presentie van syne Hoogheyt
en eenige Edelen ende Godts-geleerden. [Den Haag], Gedruckt by Iohannes Rammazeyn, Boeckd-
rucker op de Veerkaey, in de Boeckdruckerye naest de Bestelder. Anno 1656. 4º: A-B4 C2, 19 [1] p. 

UBA: Pft F.u.5a, GAH
Gedicht, gesigneerd: I. Zoet Amsterdammer. Deze uitgave bevat een toevoeging in proza op p. A1vo. 
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52a 1656
Terwijl de kristnen zich vast scheeren om den Baard, // Zo slijpt den Turk vol moeds zen
uitgetooge Swaard. Amsterdam, David van Wesel, [ca. 1656]. pl.

RPA: FM 2193
Rijmprent. Graveur: Rombout van den Hoeye. Versjes onder centrale en omringende gravures. Ongesig-
neerd. In DW, p. 44-45 luidt de titel: ‘De geschoren Hollander’.

52b 1664
Terwijl de kristnen zich vast scheeren om den Baard, // Zo slijpt den Turk vol moeds zen uitge-
tooge Swaard. Amsterdam, Rombout van den Hoeye [ca. 1664]. pl.

AvS: nr. 2303
Rijmprent. Graveur: Rombout vander Hoeye. Versjes onder centrale en omringende gravures. Ongesig-
neerd. In DW, p. 44-45 luidt de titel: ‘De geschoren Hollander’.

53 1657
Letterkrans, Ter Bruiloft van den Heer, en Meester Adriaan Noirot, Der Rechten Voorspraak in
den Hove van Holland, en juffrouw Christina van der Horn. T’Amsteldam, Ter Drukkerije
van Ravestein, door Hero Galama [Leeuwarden], 1657, pl.

NHA: 45-005050
Voorzien van duifvignet. Gedicht in twee kolommen, waaroonder een gedicht in drie kolommen, gesig-
neerd: Ian Zoet, Amsterdammer.

54a 1657
’t Groote Visch-net, Toon: O Karsnacht! schoonder &c. S.l., s.n., [1657]. 4º: A4, [8] p.

DB-UBA: O65-1369; KB; PC
Zonder impressum. Gedicht, gesigneerd: Elck voor zich. I. Zoet Amsterd. DW, p. 155-162 (een latere versie).

54b 1657
Het groote Vischnet, Toon: O Kersnacht! schoonder &c. S.l., s.n. [1657]. pl.

DB-UBA: Pl. 65-75; UBL-Thysius
Zonder impressum. Gedicht in drie kolommen, gesigneerd: Elck voor zich. Jan Zoet Amsterdammer. DW,
p. 155-162 (een latere versie).

55 1658
Den Grooten Zweedschen Kuipper. S.l., s.n., [1658]. pl.

RPA: FM 2124
Zonder impressum. Graveur onbekend. Gedicht, gesigneerd: Jan Zoet, Amsterdammer DW, p. 58-61. 

56a 1658
De Adellikke Huisvader van Torquato Tasso met de Verklaringen van de gelaurierden Poët Io-
han Rist. Vol aardige Vertellingen, en nutte Leeringen. Uit het Hoog-in ’t Neder-duits vertaalt
door Jan Zoet. Amsterdammer. t’ Amsterdam, By Pieter van den Berge, op de Blauwe Burgwal,
in de Berg Parnasz 1658. [Colofon:] t:’Amsterdam, Ter Drukkerye van Kornelis de Bruin, in de
Heere-straat. 1658. 12º: *4 A-M12 N8, [8] 288 [14] p. 

UBA: OK 63-2259 en OK 76-607; KB; UBL; BL; PC
Gegraveerde en typografische titelpagnia voorzien van uitgeversmerk. Graveur onbekend. Gravures te-
genover p. 2, 30, 64, 100, 152, 174, 216, 264. Proza. 

56b 1738
De adelyke Huisvader van Torquato Tasso met de Verklaringen van de gelaurierden Poeët Io-
han Rist. Vol aardige Vertellingen, en nutte Leeringen. Uit het Hoog- in ’t Neder-duits vertaalt
door Jan Zoet. Amsterdammer. t’Amsterdam by Gerrit Bos, in de Kalverstraat by de Kapel, in
de Vrede, 1738. 8º: *4 A-N8, [8] 198 [10] p. 

UBA: OK 73-580
Gegraveerde en typografische titelpagina. Graveur onbekend. Gravures tegenover p. 1, 21, 45, 69, 106,
121, 148, 182. Proza.
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56c 1756
De Adelyke Huysvader van Torquato Tasso met de Verklaringen van de gelaurierden Poeët Jo-
han Rist. Vol aardige Vertellingen, en nutte Leeringen Met koopere Plaaten. [Amsterdam], By
Eeleke van Belkom, Boekverkooper op de Vygendam, op de hoek van de Beurspoort, in de
Hoop 1756. 8º *4 A-N8, [8] 198 [10] p. 

UBA: K 5:1; UBG
Gegraveerde en typografische titelpagina. Graveur onbekend. Gravures tegenover p. 1, 21, 45, 69, 106, 121,
148, 182. Proza.

57 1658
’t Radt van Aventueren. [S.l, s.n.? 1658]. pl.

(Locatie onbekend)
Rijmprent op de dood van Oliver Cromwell, voorzien van een gedicht van Jan Zoet. Deze prent is alleen
bekend van de beschrijving in Muller 1972, nr. 2153.

58 1659 
Morgen-wekker voor Joost van Vondele. Gedruckt tot Delft, By Frans Iansen wonende op de
Marckt, anno 1659. pl.

UBL-Thysius: 6907; UBA: Port Vondel D3
Gedicht, ongesigneerd. Misschien een herdruk van een eerdere versie; DW, p. 79-81.

59 1659
Het triomferende Leyden, Opgeweckt Ter blyder en Staatzyrijkke intreede van zyne Doorluch-
tige Hoocheyt Willem Hendrik Gebooren Prinsse van Oranje, &. Ter Konst, en Zeede Oeffe-
ninge inde Hooge-Schoole Der voornoemde en Wijtvermaerde Koopstad. Geschied op den vier-
den dag van Slagtmaand in ’t Iaar 1659. In ’s Graaven-Hage, Gedruckt by Iohannes
Rammazyn, Boeckdrucker woonende op de Veerkaey, in de Boeck-druckerye, 1659. 4º: A-B4,
[16] p. 

UBA: O 69-16; BVU; UBL-Thysius
Typografische titelpagina. Gedicht, gesigneerd: Ian Zoet. Amsterdammer. DW, p. 109-115 (ingekorte versie).

60 1659
Aen de E.E.Achtbare, Wijze, Voorzienige, en zeer Discrete Heeren, De Heer en Mr. Gerard
Hoogeveen, De Heer Mauritz vander Aa. de Heer Kornelis van Buitevest. De Heer Dr. Iohan
Eeleman. De Heer Hermen Schulius. Hooftofficier, en Regeerende Burgemeesteren der Stadt
Leyden, benevens Den E.E. Achtbaren Raadt, en Vroetschappen der zelve Stadt, wordt dit
PRINSSELIK ZINNE-BEELD Toegeëigent, met zulck een geneegentheid, als Haar E.E.
Achtbare Zijne Hooghaid, Willem Hendrik, Gebooren Prinçe, van Oranje, &c. Op den vierden
dag van Slagtmaand, des jaars 1659, binnen Hare Stadt, hebben ontvangen; Door Harer E.E.
Achtbare. Allerverplichtste Dienaar Ian Zoet, Amsterdammer. [Amsterdam / Den Haag], Jan
Zoet, [ca. 1659]. pl. 

AvS: 2268
Rijmprent. Graveur(s): A. van de Venne, J. Zoet. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Jan Zoet, Am-
sterdammmer. DW,p. 121-123. Een exemplaar zonder het begeleidende gedicht van Zoet is alleen aange-
troffen in de veilingcatalogus van B. Kuyper te Haarlem, november 1999, lotnr. 571.

61 1660
Vertoningen gepast op de Blyde en Staatcyrijkke Inkoomste van d’Alderdoorluchtigste Majes-
teit Karolus de Tweede, Koning van Groot-Brittanje, Vranckrijck en Yrland, &c. Beschermer
des Geloofs. In ’s-Graven-Hage. Op den 25. dag van Bloeymaand, des Jaars 1660. door Ian
Zoet, Amsterdammer. In ’s-Graven-hage, gedruckt by Iohannes Rammazeyn, Boeckdrucker
woonende op de Veerkaey, inde Boeckdruckerye, 1660. 4º: A4, [8] p.

UBL-Thysius: 6967; GAH
Typografische titelpagina, toneel, vertoningen. 
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62 1660
Danck-Offer aen de Wet-Houders van ’s-Graaven-haage. S.l., s.n., [1660]. pl.

UBA: OG 77-28
Zonder impressum. Gedicht, gesigneerd: J. Soet. DW, p. 131-132.

63 1660
De Mot in ’t Vossevel. Of gemeene t’ Zamenspraek Voorgevallen tusschen Koenraed Stuurrecht,
Schipper. en Hans Klopuit, Bontwerker. By een gestelt door I.R. In ’s Graven-hage, Gedruct by
Ian Pieterzoon, Boeckdrucker, 1660. 4º: A-C4, 24 p. 
UBA: Pfl. G.d.20, G.d.20a en Vondel 8 K 57; BVU; KB; UBL; BL; UBU; PC

Typografische titelpagina voorzien van fleuron. Proza en gedichten. Signatuur: I.R. =I.S., Jan Zoet (zie
hoofdstuk. 7, p. xx.).

64 1660
Op de Graft-steen Van den Wel-Edelen ‘Hooggeleerden Heer, Myn Heer Jacob Cats, Ridder,
Heer in Wulpen, Oudt-Raadpensionaris, Stadhouder der Graaffelikke Leenen, Grootzegelbe-
waarder van Holland en Westvriesland, &c. Zalig in den Heere gerust, op Zorgvliet, den 12 dag
van Septemb. 1660. Out zijnde 83 Jaren min 2 maenden, In ’s Graven-hage, Gedruckt by Io-
hannes Rammazeyn, Boekdrucker woonende op de Veerkaey in de Boeckdruckery, 1660. pl.

(Locatie onbekend)
Gedicht. Het enig bekende exemplaar bevindt zich in een bundel lijkzangen, onderdeel van de verzamelde
werken van Jacob Cats, die geveild werden bij Van Stockum in Den Haag in juni 2004, lotnr. 1749. Dit epi-
taaf is afgedrukt in J. Cats, Nuttelyck Huys-boeck (1769, p. 321).

65 1661
Op’t Affronteeren van het Hol // Men praet van ’t Fret als ’t Hoetje sol. Gedruckt tot çiersel van
het Hol, By Druck in ’t Fret en Besje Kol, pl.

UBL-Thysius: Port. No. 10 (2).
Twee gedichten op een blad, elk van twee kolommen, gesigneerd: I. Soet. Zie ook onder C, nr. 16.

66 1661
De Kristelikke Kruispoort; Aan de verheerde Doopsgesinden tot Uitrecht. Benevens De pause-
likke Doolweg der Mennyste Synodisten van Leiden, Uit Liefde, onder verbeetering, voorge-
stelt. Iacobi 3 v.16,17. Amsterdam, By Cornelis de Bruyn, achter de Nieuwe Kerck, in de Gra-
ve-straat, Anno 1661. pl.

UBA-DB: O 65-149; KB
Gedicht, gesigneerd: J. Six (=J. Zoet). DW, p. 172-176.

67 1661
De Trouw- en sterfdag Van wijlen Juffr. Anna van Duinen, Overleeden Bruid en Gemaalinne van
Sr. Lodewyk Walraven. Voorgevallen in Amsterdam, op den tienden dag van Bloeymaand, 1661,
t’ Amsterdam, By Kornelis de Bruin, Boekdrukker in de Gravestraat, achter de Nieuwe Kerk. pl.

HAB: M: Db 4º 635
Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Jan Zoet, Amsterdammer

68 1663 (1698)
Parnassus aan ’t Y, of Konst-Schoole ter Deugd, Ontslooten en gëopent door voorstellinge van
vijf-tien zinrijkke, zielvoedende Vraagen, beneevens deszelfs Beantwoordingen, Gedaan by
verscheiden Liefhebbers der eedelle Poëzie, ten Huyse, en door beleyd van Jan Zoet, Amster-
dammer. t’ Amsteldam, By Jacob Benjamin, Boeck-verkooper, in de Warmoes-straet, in de
Druckery. Anno 1663. 4º: †4 2†2 A-V4 X2, [12] 164 p. 

UBA: O 63-6146; KB; UBL; BL; PC
Typografische titelpagina voorzien van drukkersmerk. Poëzie. In 1698 verscheen hiervan een titeluitgave
met het adres: t’ Amsterdam, By Barent Visser, Boek-verkooper, in de Dirck van Asse-steeg, 1698 (SBH:
76 F 3:1).
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69 1664
Huwlix-Praal-Troon. Vertoont ter Bruiloft van Sr. Andreas Meyer, En Juffr: Hester van Was-
senbergh. [S.l., s.n.?, 1664]. 4º: [p3?], 6 p. 

UBL: Portef 25:15
Kort afgesneden, zodat impressum en katernsignatuur ontbreken. Gedicht. Gesigneerd: Jan Zoet. Amster-
dammer.

70 1665
De Bedroogen Hoop, Aen de Vreedelievende Hollanders. t’Amsterdam, By Francoys van Beus-
ecom, Konst en prent-verkooper op de nieuwe Braeck in de Driehoeck-straet, 1665. pl.

AvS: 2313
Graveur onbekend. Gedicht in drie kolommen, gesigneerd: Jan Soet, Amsterdammer. DW, p. 42-44.

71 1666
Zeegen-Wensch Aan zyn Vorstelikke Genaade Jan Mourits Prins van Nassouw, enz. Algemeene
Veldtoverste der krijgsbenden van den Verenigden Nederlandschen Staat. Gedaan in Amster-
dam, den 16 dag van Lentemaand, des jaars 1666. pl.

UBL-Thysius: 8070
Gedicht, gesigneerd: Uwe Vorstelikke Genaadens aller onderdanigsten Dienaar Jan Zoet, Amsterdammer.
DW, p. 128-129.

72 1666
De zeegepralende Neederlandse Zee helden. [Amsterdam, Hendrick Focken, 1666]. pl.

AvS: 2344; GAR
Graveur: I. Saenredam. Twee gedichten, elk in twee kolommen. Linker gedicht gesigneerd: Ian Zoet; het rech-
ter is een anoniem Frans gedicht. De eerdere, nog op de gravure vermelde uitgever/drukker was Hugo Allardt.

73 1666
Wonderlikke Voorzegging, Gedaan binnen Londen, door de Hof-nar van Karel Stuart, Koning
van Groot Brittanjen, Vranckrijk, en Yrland. Aen den Dis van de voornoemde Majesteyt. S.l.,
s.n., [1666]. pl.

KB: pflt 9121a; UBL-Thysius
Zonder impressum. Gedicht in twee kolommen, waaronder het tweede gedicht: ‘Op d’Afbeeldinge van
Karel Stuart, Koning van Groot Brittanje, Vrancktijck, en Yrland’. Gesigneerd: Jan Zoet, Amsterdamm-
mer. DW, p. 53-55. Het onderste gedicht stond waarschijnlijk op het cancellandum in de DW, p. 55.

74 1667
’t Gezeegende Staatschip der Vrye Vereenigde Neederlanden, verbeeldende de Britze en Bata-
vierze Orelog en Vrede. t’Amsterdam, gedruckt by Hugo Allardt, in de Kalverstraat, in de We-
relt-Caart, [1667]. pl.

RPA: P-OB-78.632 
Rijmprent. Oorspronkelijke graveur A. van de Venne. Gedicht in drie kolommen, gesigneerd: Jan Zoet,
Amsterdammer. DW, p. 71-73.

75 1667
Sachtmoedig, en Dapper. Vreede baart zeegen. S.l., s.n., [1667]. pl.

GU: PE-01828
Zonder impressum. Twee losse gedichten betreffende: Verklaaring over de Zinnebeelden, Op de Gedenk-
penning, Gemaakt ter gedagtenis der Vreede, tusschen den Konink van Groot Brittanjes, en de Ho.Mog.
Heeren Staaten Generaal, welke Stempel, door misnoegen van den Koningk vernietigt is. Beide gesigneerd:
Jan Zoet, Amsterdammer. DW, p. 137-138.

76 1670
’t Leeve, en bedrijf van den Hooftketter, en bedrieger Francisco Joseph Borri. t’Amsterdam by
Seger Tielemans, inde Calverstraet, in de 3 Roose Hoeyen op de hoeck van de St. Lusiaes
steegh. S.l., s.n., [ca. 1670]. pl.

GAA: 10097; PC.
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Prozaprent. Graveur onbekend. Voorzien van een gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Jan Zoet, Am-
sterdammer.

77 1672
De sprekende Toonbanck Aen de verkofte Hollander. S.l., s.n., 1672. pl.

KB: pflt 10360
Zonder impressum. Gedicht, gesigneerd: Waermondt. DW, p. 261.

78 1672
’T is vergeefs gevlugt. ‘D’Ydele vlugt vertoont in de schielikke Dood van Kornelis en Jan de Wit.
S.l., s.n., 1672. pl.

AvS: 2482
Rijmprent. Zonder impressum. Graveur onbekend. Gedicht in twee kolommen, gesigneerd: Deugd, baart
Rust. DW, p. 262-263.

79 1673
D’ Onversadelikke Pleitzak. [Amsterdam], C. Allard, [1673]. pl.

SBH: 76 F3:3
Rijmprent. Graveur onbekend. Onder de gravure vier Franse kwatrijnen; daaronder gedicht in drie ko-
lommen, gesigneerd: Jan Zoet, Amsterdammer.

80a 1675
Hel en Heemel of Poëtische Vertooningen. Begrijpende ’t Begin, Midden, en Einde der Spaans-
ze, en Fransze Oorloogen. Aangevangen onder de Regeeringe van de Cathol. Majest. Filippus
de Vierde, Koningk van Spanjen, enz. En Louys de Dartiende, Koningk van Vrankrijk, enz.
Eindigende met het Huuwelix besluit van Heure Koningklikke Hooghaid Maria Tereza, In-
fante van Spanjen. en Louys de Viertiende. Koningk van Vrankrijk en Navarre, enz. Gestelt, en
berijmt door Jan Zoet, Amsterdammer. t’ Amsterdam, by Jan Claesen ten Hoorn, Boekver-
kooper over ’t Oude Heeren Logement. 1675. 8º: A-D8 (D8 blanco), [2] 3-62 p. 

UBA: O 62-49972) en O 62-4193; BVU; KB (2 ex.); UBL (2 ex.); PC
Typografische titelpagina. Meestal bijgebonden bij nr. 81a (DW). Toneelstuk, daterend van 1659.

80b 1714
Hel en Hemel of Poëtische Vertooningen. Begrijpende ’t Begin, Midden, en Einde der Spaansze,
en Fransze Oorloogen. Aangevangen onder de Regeeringe van de Catho . Majest. Filippus de
Vierde, Koning van Spanjen, enz. en Louys de Dartiende, Koning van Vrankrijk, enz. Eindi-
gende met het Huuweliks besluit van Heure Koningklikke Hooghaid Maria Tereza, Infante
van Spanjen. en Louys de Veertiende. Koningk van Vrankriijk en Navarre, enz. Gesteld, en be-
rijmd door Jan Zoet, Amsterdammer. Den Tweeden Druk. t’ Amsterdam, By Phlip [sic] Ver-
beek, Boekverkooper op de Nieuwen-dijk in de Luiterze Bijbel, 1714. 8º: A-C8 D4, [2] 3-56 p. 

KB 781 J 44:2; UBU (2 ex.); GAH; PC
Typografische titelpagina. Bijgebonden bij nr. 81b. Toneelstuk, daterend van 1659. Deze editie wordt ook
aangetroffen bij de 1719-titeluitgave van de DW (zie aantekening bij nr. 81b).

81a 1675
d’Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken, Door Jan Zoet, Amsterdammer. Bestaande In ver-
schaiden Ernsthaftige en boertige Stoffen. Naa zijn leeven by een gebragt, Door Een Liefhebber
der Neederduidsche Digt-kunst. Als mede het Toneel-spel, Genaemt Hel en Heemel, Nooit
voor deezen gedrukt. Beneffens eenige Graf schriften door verschaide Liefhebbers op de zelve.
By Jan Klaasz ten Hoorn, Boekverkooper over ’t Oude-zyds Heeren Logement. 1675. 8º: *6 A-
(± D4)-2A8 B4 (B4 blanco), [12] 390 p. 

UBA: O 62-49971); KB; UBL; UBGe; BL; PC
Gegraveerde en typografische titelpagina. Portret van Jan Zoet (*6); Cancellandum D4. Poëzie. Bijgebon-
den: nr. 80a. 
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81b 1714 (1719)
d’Uitsteekenste Digtkunstige Werken, Door Jan Zoet, Amsterdammer.Bestaande In verscheiden
Ernsthaftige en boertige Stoffen. Naa zijn leeven by een gebragt, Door Een Liefhebber der Nee-
derduitsche Digtkunst. Als meede het Toneel-spel, Genaamt Hel en Heemel. Den Tweeden Druk.
Beneffens eenige Graf-schriften door verscheide Liefhebbers op de zelve. By Phlip [sic] Verbeek,
Boekverkooper op de Nieuwen-dijk in de Luiterze Bijbel. 1714. 8º: *8 A-2A8 B4, [16] 392 p. 

UBA: OK 63-7732; KB; UBL; UBN; UBU; BL; PC
Gegraveerde en typografische titelpagina. Ingevoegd portret (buiten de collatie). Poezie. Bijgebonden nr.
80b. In 1719 werd hiervan een titeluitgave uitgebracht met het adres: t’Amsterdam, By Hendrik en Gerrit
Bos, 1719 (UBA: O 61-9710).

C Niet zelfstandige publicaties

1 F1oraes Sotte-Bollen [1643]; herdruk: Haarlem 1734:
Floraas Swijmel-snicken, p. 43; in 1734, p. 138 (DW, p. 366-369). Dood-Rolle ende
Groef-maal van Floortie-Floraas, p. 52; in 1734, p. 148 (DW, p. 369-373). Testaments
openinghe en uytdeelinghe, ghedaen by de vrienden ende erfgenamen wijlen Floortje
Floraas, p. 59; in 1734, p. 155.

2 Amsteldams Minne-beekje. Amsterdam [1636]:
Bruylofts-Vreucht, p. 7. Dageraets Begroeting, p. 21. Drinck-Liedt, p. 32. BruyIofts-Liet,
p. 67. Liefdens-gevley, p. 69. Bruylofts-vreucht, p. 90. Minne-Suchtjens, p. 110. Lerinds
Clachten, p. 149. Mays-vreucht, p. 206.

3a Amsteldams Minne-beekje. Amsterdam 1637/1638, deel I:
Bruylofts-Vreucht, p. 7. Dageraets Begroeting, p. 21. Drinck-Liedt, p. 19. Bruylofts-Liedt,
p. 30. Liefdens-gevley, p. 66. Bruylofts-vreucht, p. 86. Minne-Suchtjens, p. 105. Lerinds
Clachten, p. 149. Mays-vreucht, p. 203.

3b Amsteldams Minne-beekje. Amsterdam 1637/1638, deel II:
Cambajas Minne-suchtje, p. 19. Bruylofts-Drinck-Lied, p.30. Vytmunde Goddin, p.
63.Lestmael int kriecken van den dagh, p. 102. Krelis Joosten vryery, p. 115. Mins
Ghelijkheyt, p. 120. Chelittema waerde vrouw, p. 146. Aubade, p. 166. Bruyloft,
bruyloft, keyeren hoort, p. 182.

3c Amsteldams Minne-beekje. Amsterdam 1637/1638, deel III:
Jannis Minneclachten, p. 56. Iaers-Liedt, p. 68. Minnelijcke Twee-spraeck, p. 75. Minna-
ers-Klaght, p. 106. J.S. Vreughde-gesangh, p. 137.

4 Amsterdams Minne-beekje. Amsterdam 1645:
Aen d’Amstelsche vrywillige Slaven, p. 15. Bruylofts-Vreught, p. 146. Bruyloft, bruyloft,
keyeren hoort, p. 189. Liefdens-gevley, p. 250. Krelis Joosten vryery, p. 339.

5 Iournael, ofte Korte ende waerachtige beschryvinge vande voornaemste gheschiedenissen
ter Zee. Amsterdam 1639:
Spore der Danckbaerheyt, p. C2ro-2vo.

6 [M.G. Tengnagel], Amsterdamsche Sonne-schijn. 1639:
Aerdige Trijntje, geestig dier, p. C2ro.

7 P.A. Codde, Alfreda. Droef-Eyndend’-Toneel-Spel. Amsterdam 1641:
Aen Dr. P.A. Codde, Op zijn schoone, doch bedriegelijcke Alfreda, p. A4vo.
In de UBA zijn twee exemplaren uit het zelfde jaar die van elkaar verschillen. ‘Inhoud’ en
kwatrijn ontbreken soms. In de 1658-uitgave ontbreekt Zoets gedicht.
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8 Aemstels vreugde-beeckje, Amsterdam 1645:
Bruylofs-Vreughdt, p. 10, Drinck-Liedt, p. 17, Liefdens-gevley, p. 23.

9 Utrechts Zang-Prieeltje, Utrecht 1649:
Liefdens-gevley, p. 187.

10 De Geest van Tengnagel, Haarlem 1653; Leiden 1654; Leiden 1658; Amsterdam 1660;
Leiden? 1662; Leiden? 1668; s.l., s.a.: 
Grove Roffel, resp.: p. B11-C9; B11-C9; B12-C12; C3-D4; B11vo-C11; C1vo-D1; B12vo-C12.
Zie Oversteegen 1969, p. 621-626, voor de onderscheiden drukken.

11 Amsterdamsche Vreugdtriomfe, Amsterdam 1660:
Fuunsche Beerejagt of de Luis op de kam, p. 172-174 (DW, p. 64-66).

12 Olyf-Krans der Vreede, Door de Doorluchtigste Geesten, en Geleerdste Mannen, deezes
tijds gevlochten. Amsterdam 1649: 
Op de Tytul-plaat, p.*2vo. Vreede-Vairs, p.*5. Vaarzen voor een der Schoutoonneelen, p.
H4vo. Sluyt-vairs, p. S4. 

13 Beschryvingh van de nieuwe Parciaensche, ofte Orientaelsche reyse, by Adamus Olearius.
Amsterdam 1651: 
Het Boeck, Tot de Nieuwgierige beschouwers, p. *5ro-vo (DW, p. 191-193; andere titel: Op
een wonderlikke Raisbeschryving. Het Boek tot de Beschouwers).

14 Antonia de Guevara, Leyts-man der Hovelingen. Amsterdam 1652:
Op den Volmaakten Hoovelingk van De Guevara, p.*4vo (DW, p. 198).

15 Amsterdamsche vreughde-stroom, bestaande in zoete, vrolijcke ende aengename nieuwe
deuntjes. Amsterdam 1654: 
Aerdigh Trijntje, geestig dier, p. 141-142.

16 Klioos Kraam vol verscheiden gedichten. De Tweede Opening. Leeuwarden 1657:
Vrede-Nut aan zijne Keurvorstelikke Doorluchtigheid Karl Ludwig door Gods genade
Pfalts Grave by den Riin, p. 26-27 (DW, p. 212-213). Aan Ian Volkaartsz, zonderling lief-
hebber der Goddelikke wonder-wercken, p. 97-98 (DW, p. 213). Geboorte krans voor
d’Edele Jonkvrouw Anna Pauw, p. 187-188 (DW, p. 214-215). Geboortefeest van ziine
doorluchtige Hoogheidt Willem Henrik, gebooren Prince van Oranje, geviert in ’s Gra-
venhage, op den viertienden dag van Slagtmaand, des jaars 1656. ziinde het zeste jaar ziins
ouderdoms, p. 265-280 (DW, p. 95-108). Pampier voor goud aan ziin doorluchtige Hoog-
heidt Willem Henrik Prince van Oranje, p. 280-282 (DW, p. 115-117). Het jaargety van
Herodes Boortedag, p. 330-331 (DW, p. 215). 

17 Bloemkrans van verscheiden Gedichten , Door eenige Liefhebbers der Poëzie bij een ver-
zamelt. Amsterdam 1659:
Lauwerkroon voor Theodoor Antonio Stos, p. 545-547 (DW, p. 170-171). Zweedschen
Kuiper, p. 658-661 (DW, p. 58-61). 

18 De soete Vryagie Van Monsr. Gabriel de Lalande; Of d’afgevalle Roos van Juffr. Elisa-
beth L’Estevenon. Bestaande In alle de Gedichten, Sententien, en Samen-spraken, die’er,
van ’t begin tot den einde, uitgekomen zijn. Door een Liefhebber, tot dienst der Amstel-
sche Jonckheidt. 1661:
Op ’t Affronteeren van het Hol, Men praat van ’t Fret als ’t Hoetje sol, p. 53-55. Lalandes
Quatertemperdagen, p. 166-168.

19 I.V. Vondels Treurspeelen. Begreepen in Twee Deelen. Amsterdam 1662:
Aen de Konstlievende beminners der Treurspeelen van den doorluchtigen heer Joost van
de Vondel, Vader, en vinder der Nederlandsche Poëzye, p.*4.
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20 J. Heiblocq, Farrago Latino-Belgica, Of Mengelmoes Van Latijnsche en Duitsche Gedich-
ten, Gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. Amsterdam 1662:
Jakob die God dorst wringen, p.239-240. Wie braave geesten eeren wil, p. 246-247. 

21 Afbeeldinge en Beschrijvinge van de drie aenmerckens-waerdige Wonderen in den Jare
1664. t’ Amsterdam en daer ontrent voorgevallen. Amsterdam 1665, pl.:
De Pest, tot de wanhoopende Vluchtelingen. De doot is een besoldinge der sonden, Rom.
6.23. 

22 A. Leeuw, Broershert, Kluchtspel. Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg. Amster-
dam 1668:
Op Broershert, Kluchtspel. Door A. Leeuw, p. A3vo. 

23 Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden, by F.v.H.
[=Frans van Hoogstraten]. Rotterdam 1668:
Al dat de Zielen nut, en vreugde toe kan voegen, p. 2*3vo.

24 A. Leeuw, De Toveres Circe, treurspel. Amsterdam 1670:
Op de toveres Circe, Treurspel, p.*4ro.

25 De Nieuwe Vaakverdrijver, Of: Nederlandze Verteller. Vol Staatkundige Voorbeelden,
Vorstlikke Bedrijven, Aartige Spreuken, Kloeke Vragen, Spitze Antwoorden, Geestige
Trekken, Hoffelikke Ommegangen en Boertige Geschiedenissen. Alles tot stichtelik ver-
maak en scharpinge van het Jeugdig verstant. Uit verscheide Boeken en eigen ondervin-
ding, vergaderd en beschreven, Vermeerdert met het Vierde Deel. Door K.A.P.S.M. Am-
sterdam 1669:
Aanraadinge tot Kristelik meedelijden over d’Armen, op het Wester-Schelling (2 gedich-
ten), p. 2Ero-vo.

26 De Koddigen Opdisser vol aerdige en vrol?cke gesangen, Deel I. Amsterdam 1672:
Drinck-liedt, p. 92-94.

Bijlage 2 De wijsaanduidingen van Zoets liederen

Alle gedichten van Jan Zoet waarboven een wijsaanduiding staat, zijn te beschouwen als liede-
ren. Omdat overal muziekschrift ontbreekt, moeten zij gezien worden als contrafacten. Om na
te gaan waar Zoet zijn melodievoorbeelden gevonden heeft, is gebruik gemaakt van de liederen-
bank van het Meertens Instituut te Amsterdam. Voor die liederen die te dateren waren, zijn al-
leen (enkele) vroegere bronnen opgegeven. Waar deze ontbreken, bleken vindplaatsen niet be-
kend of komen alleen latere bronnen in de liederenbank voor. Voor de niet gedateerde liederen,
meestal uit de DW, is verwezen naar zo vroeg mogelijke bronnen. In sommige gevallen ver-
meldt Zoet twee melodieën; deze zijn hier door of: aangegeven. Een enkele keer heeft Zoet de
oorspronkelijke wijsaanduiding vervangen door de verwijzing naar een eigen lied. Zie voor de
gebruikte afkortingen onderaan de lijst.

wijsaanduiding bronnen Zoets werk
Als Garint zijn oogjes open dee, &c. MB Maagden-baak, p. 66
Amarillae mia bellae, &c.             MP, AmP Minne-beekje 1, p. 105               
Amarilli my a belle, &c. MP, AmP     Olimpia, p. H3ro

Cephalis daeglijcx placht. Minne-beekje 3, p. 75
Ceste Cruelle. KCO, KMD Minne-beekje 1, p. 7, 66    
of: Ha preutsche Nimph, &c.               
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Ceste trop courrier les eaux, &c. FL, SEK Maagden-baak, p. 256
Clorinde, lief beweegd u niet de Clorinde en Dambise Maagden-baak, p. 165

smart &c. p. D4vo (zonder wijsaanduiding)
Dattet luchje.                            SC                                Minne-beekje 2, p. 166
De Godt Iupijn die ’t al beheerst &c Minne-beekje 3, p. 106
De schoonste Toveres, &c. Maagden-baak, p. 262
Den ochtendt met heur, &c. Maagden-baak, p. 186
Dianier roeyde in een schuytje, &c. Maagden-baak, p. 266
Doen Daphne d’overschoone, &c.           FL Minne-beekje 3, p. 68
Doense, etc. KG 2 Geuse-Bril, op Paepse Neusen
Drie Sotte Boerinne.                                                                Minne-beekje 2, p. 146
Engelse Momme-Dans.                         Minne-beekje 3, p. 106
of: De Godt Iupijn die ’t al beheerst &c.
Ha preutze/preutsche Nimph, &c. MB Maagden-baak, p. 291
Hemelsche Venus.              
Het ouwe jaer is ons, &c.     NAL Drooge Goosen, p. B3vo

Het vinnigh stralen van de Son, &c. CI, HGr Clorinde en Dambise, p. B4ro

Het vinnigh stralen, &c. HGr Maagden-baak, p. 244               
Hier buyten daer de Zwaen uyt hingh.  Jochem Jool, p. A3vo

[=Van de Mosselkreekse paap.]
Ick sucht, ick klaegh, &c.                    KMS    Minne-beekje 3, p. 75
of: Cephalis daeglijcx placht.
Ie vous droit bien, ô Cloris! &c. Maagden-baak, p. 259
Ik had den dap’ren Tromp, enz. DW, p. 281
Ik heb een Les gekregen, &c  Huwlix-Praal-Troon
In kleynheyt leef ick onbenijt, &c. CI Minne-beekje 1, p. 19               
’k lagh met myn Amaril in ’t groen. Minne-beekje 2, p. 120
Lantre Lu. MB Drooge Goosen, p. B3 ro

Laura zat lest by de Beek. KCO, MZ DW, p. 344
Lerinde waerde Maeght, &c.       Minne-beekje 1, p. 65
Lieve Kyeren wat een deun, &c. BGB, GB   Minne-beekje 2, p. 182               
Lustig Hymen, als een Man, enz. Ap DW, p. 279.
Kouraadje. VM, MH DW, p. 330
Meysjen moet ick by u, &c.          Minne-beekje 1, p. 30                 
Mijn Chelittema, liefje, siet, &c. Maagden-baak, p. 38
Moe gebaed lag ik en sliep, &c. Maagden-baak, p. 90 
[=Laura zat laatst by de Beek.]
O cierlijck cieraet, &c. SEK, SGJF         Minne-beekje 2, p.  63
Ô diamante trouw! &c.  Maagden-baak, p. 241
O Edele harten koen, &c Triomferende Leyden, p. B4ro

Ô Goddelijke lieve lippen, &c. Maagden-baak, p. 138     
[=Où luis-tu soleil de mon âme.]
O Heyligh Zaligh Bethlehem! KMS, SEK                            Clorinde en Dambise, p. C1vo

O Kars-nacht schooner &c. KCO, VG, Los liedje Geestel. Door-zichten, p. B2ro

’t Groote Visch-net, p. A2ro

DW, p. 274
Clorinde en Dambise, p. F2ro

Maagden-baak, p. 237
Maagden-baak, p. 11                  

O Schoone Nymf aanziet, enz.  ZED DW, p. 164 
O Schoonste Nimf, aanziet een, enz. PAR DW, p. 350
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O Schoonste Parzonaadje. Ap, BGB, AmP DW, p. 169, 346
Minne-beekje 1, p. 203               

O Sulleman, &c. FS                   Minne-beekje 2, p. 115
O Zaalig hailig Bethlehem, enz. KMS, SEK DW, p. 270
Om een die ick bemin. AmP, KMS        Minne-beekje 3, p. 137
Où luis tu Soleil de mon âme, &c. SGJF Maagden-baak, p. 70, 138, 245
Periosta. Ap, MP DW, p. 268

Maagden-baak, p. 252           
Poliphemus aan de stranden, &c. HS, KMD, SGJO Maagden-baak, p. 116
Prins Robbert is een Jentelman, enz. HS, Los lied 17e eeuw DW, p. 357
Prins Robberts Mars. HS, AM DW, p. 338
Roielle dat isser de schoonste. Minne-beekje 3, p. 56
Rosemond die lach gedoken, &c. KCO Maagden-baak, p. 248
Rosemonde waer ghy vliet,&c.   HN   Minne-beekje 1, p. 86                 
Schoonste Lerinde.  KD Minne-beekje 2, p. 19
of: Hemelsche Venus.              Minne-beekje 2, p. 19                 
Schoonste Herderinne, &c.            Minne-beekje 2, p.  30 
Soo langh is ’t muysje vry, &c.                                          Clorinde en Dambise, p. E1ro

Vliet heen droeve suchje, &c. Clorinde en Dambise, p. A4vo

Vluchtige Coridon verbeydt, &c. HN Minne-beekje 2, p. 102
Wanneer of myn oogen, &c.  AmP Minne-beekje 1, p. 149
Wat gantsch felten.  Op ’t Affronteeren van het

Hol
Wel, wat of Neeltje meent, &c. HS DW, p. 334
[=Ik ben een kale neet.]

Afkortingen van de bronnen 

AM Het eerste deel van de Amsterdamse mengel-moez. Amsterdam 1658. 
AmP Amsterdamse Pegasus. Amsterdam 1627.
Ap Apollo of Ghesangh der Musen. Amsterdam 1615.   
BGB G.A. Bredero, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck. Amsterdam

1622. 
BM S.A. de Brays,  Minne-Zughjes (achter: J.v. Heemskerk, Minne-kund, ofte Philosop-

hie der Liefden). Amsterdam 1628.
CI S. Coster, Ithys, Treurspel. Amsterdam 1615.  
FL J.J. Starter, T’ Friesche Lusthof. Amsterdam 1621.
FS B. Fonteyn, Mr.Sullemans soete vriagie. Amsterdam 1633. 
HGr P.C. Hooft, Granida. Amsterdam 1615. 
HN Hollands Nachtegaeltien. Amsterdam 1633.
HS Haerlemsche Somer-Bloempjes, Tweede Offer. Haarlem 1646.
KCO J.H. Krul, Christelycke Offerande. Amsterdam 1640.   
KD I.H. Krul, Dianaes Treur-bly-eyndigh-Spel. Amsterdam 1627.
KMD J.H. Krul, Minne-spiegel ter Deughden. Amsterdam 1639. 
KMS J.H. Krul, Minnelycke Sang-Rympies. Amsterdam 1634.  
KG E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek. Zutphen 1925, (2 dln.).
MB Het Eerste Deel van ’t Amsteldams Minne-Beekje. Amsterdam 1637. 
MH K. van Mander, De harpe, oft des herten snaren-spel. Haarlem 1599. 
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MP H. d’ Urfé, J.van den Vondel, J.van Heemskerk, Minne-plicht ende kuysheytskamp.
Amsterdam 1626. 

MZ Eerste Deel Van d’ Amsteldamsche Minne-zuchjens. Amsterdam 1643. 
NAL Nieu Amstelredams Lied-Boeck. Amsterdam 1591. 
PAR J. Zoet, Parnassus aan ’t Y. Amsterdam 1663.
SC J. van Swol, Constantinus. Amsterdam 1637. 
SEK J.B. Stalpart van der Wiele, Extractum Katholicum. Leuven 1631.  
SGJF J.B. Stalpart van der Wiele, Gvlde-iaers feest-dagen. Antwerpen 1635. 
SGJO J.B. Stalpart van der Wiele, Gulden-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. ’s-Hertogenbosch

1628  
VGA J. van den Vondel, Gijsbrecht van Aemstel. Amsterdam 1637. 
VM Venus minne-gifjens. Amsterdam [ca. 1622].  
ZED A. Janssen, Zederijmen. Amsterdam 1656.

Afkortingen van Zoets werk (met verwijzing naar de bibliografie, Bijlage 1)

Clorinde en Dambise Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel, 1640. B 15
Drooge Goosen Tweede Deel van Drooge Goosen, 1636.                  B 2
DW d’Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken, 1675.    B 81a
Geestelikke Door-zichten Geestelikke Door-zichten 1648 B 30
Geuse-Bril, op Paepse Neusen Geuse-Bril, op Paepsche Neusen, 1639 B 14
’t Groote Visch-net ’t Groote Visch-net, [1657] B 54a-b
Jochem Jool Iochem-Iool ofte Ialourschen-Pekelharingh, 1637 B 8
Huwlix-Praal-Troon Huwlix-Praal-Troon, [1664] B 69
Maagden-baak Maagden-baak voorgestelt in Minnelijke, 1641 B 20a-b
Minne-beekje Amsteldams Minne-beekje, 1637-1638 C 3a-c
Olimpia Jan Soets Olimpias treur-spel, 1640 B 17
Op ’t Affronteeren van het Hol Op ’t Affronteeren van het Hol, 1661 B 65
Triomferende Leyden Triomferende Leyden, 1659 B 59

Bijlage 3 Spreuken en zegswijzen van Jan Zoet

A In de marges van Hedensdaaghsche Mantel-eer (M) en Bachus-hoogh-tijt (B)
(Zie Bijlage 1B, resp. nr. 3a en 9)

Al wascht hem de Moor, Hij blijft echter swart. B A2ro

Als de mist over is, kan men de weerhaen sien. M C1vo

Als de Dijck deur is, loopt het Landt onder. B A2vo

Als de droes het paert heeft soo heb ik de bruy van ’t toom. M C3ro

Als de Hoeren huylen, so lacchen de Schouten. M B1ro

Als de Hond weep-staert, wil hy een brockjen hebben. M B2vo

Als de Hondeslagers om gaen blyven daer meest keffertjes doodt. M B2vo

Als de jager blaest isser wilt op ’t spoor. M C2vo

Als de Kalckoen rood siet, begintse te bremmen. M C2ro

Als de Kat na gheen Muys loopt, soo isse sieck. B A4ro
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Als de Meyden alleen huren, veylen zij de maagdom. M B1ro

Als de Schuer brand, lijt het Huys last. B A2vo

Als de Slangh het hooft daer in heeft, sal ’t lijf wel volghen. M B3ro

Als de Son soo bleeck schijnt, wilt ghemeenlijck Reghenen. M B3ro

Als de Vinck blind is, soo singhd zijt best. M B4ro

Als de Vis goed koop is, Soo stincktse. M A4ro

Als een Danser de Veel hoort: Soo drillen sijn voeten. B A2ro

Als een Hen quaet is Ontsietse de Haen niet. B A3ro

Als het Bier is in de Man, Is de wysheyt in de kan. B A3vo

Als het Varcken ghewosschen is soo wentelt het in ’t slick. B A4vo

Als ouwe Koeyen bissen steecken sy de start het hooghst. B A4vo

Als ’t Diep verlopen is, verset men de bakens. M B1ro

Als ’t goet verloopt, so sterven de vrienden. M C1vo

Als ’t huys schoon is, machmen de feyl te drogen hanghen. M C1ro

Als ’t Palm is, salt haest Paesch zijn. M B4ro

Als ’t regend ist goedt een mantel te draghen. M B2ro

Alsser brandt is, luydt men de grootste klocken. M C2ro

Alsser een hond blaft Worden dandre wacker. B A4ro

Arme Liens pan koecken, die ruyckt men veer. M C2ro

Armoe soeckt list. M B1ro

Beter een ander bespogen als selfs bescheten. M B4ro

Beter het dack neer gheroct, als theele huys verbrand. M B3vo

By gebreck van broot, Eet men korsjes van bestayen. M C1vo

Daer de droes Speelman is. Mach de nicker dansen. B B1vo

Daer de Vrou gierigh is en de Man vierich is, en de Dochter op past, 
Lijt een Meyt overlast. M B1ro

Daar is krachtigher goed als Mosterd. M B2ro

Daer neten sijn moeten luysen komen. M C2vo

Daer sijn geen padden in klaer water. M C3ro

Daer Water gheweest heeft, komt het wel weer. M C3vo

Daer zijnder meer bemint als Smidts Dochter. M B2ro

Dat is een eer, Foy ’k en ick segh gheen meer. B B2ro

Dat is niet door de ghewoonte. M B2vo

d’Een die rockent d’ander spint Soo heeft de droes moy voor de wint. B B1vo

d’ Een syn quel, Doet d’ander wel. B A3vo

De groet, nae ’t goet. M B1vo

De Hond lickt de Wond. M B3ro

De kleyne Honden zijn haast verbeten. M A4vo

De kleynste honden keffen ’t meest. M C2ro

De Kock sal selden hongher lijden. M Bvo

De Man moet winnen, Sel’t Wijff wel spinnen. B A3ro

De Seugh en siet geen dreck an. B A2vo

Deck toe de pot daer is Ael in. M C2vo

Die aen de Stengh kan komen, sal de Vlach wel krijghen. M C2vo

Die by duyster light heeft, is mal dat hy het uyt doet. B B1ro

Die de handen verkeert staen zijn tot wercken bedorven. M B1ro

Die de tongh-riem heeft Moetmen snyen. M A4ro

Die een hoer hout wert de beurs licht. M C3ro

Die een ritse teef in huys heeft kan de honden niet van de deur houwen. M C2vo

Die een schoone kat heeft hoeft geen Bont-wercker in huys te brengen. M B3vo
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Die Gelt heeft krijght de droes te vriend. M B1vo

Die Gelts genoech heeft, wat vraaght die daer nae oft broodt op slaet. M B1ro

Die gheen ghelt heeft mach gaen daer niet te koop is. M C3vo

Die gist, Die mist. M A3ro

Die in een dooren treet Vergeet het lachen wel. B A3ro

Die light versteurt oock lightlyck treurt. B A3vo

Die na het behooren leeft, Altijt wat voor Vrunden heeft. B B1vo

Die niet toeleyd sal niet me-eten. M B2ro

Die op een onveyle wegh is moet dickwils om sien. M B3ro

Die schaamt verliest, Heeft d’eer verlooren. B A2vo

Die sijn hand int Vuer steeckt moet voorwis sijn Vingers branden. B A4vo

Die sijn handen in stront steeckt, moetser vuyl weer uyt halen. M B3vo

Die stelen wil moet gau zijn. M B4vo

Die ’t eerste veeght, heeft de beste kans. M B4vo

Die ’t koutst is, hoeft de meeste kleeren. M A3ro

Die ’t weet moet het segghen. M A2vo

Die tijt verquist, sijn vooraet mist. B B1ro

Die verbeurt heeft, moet op sen Tongh byten. B B1ro

Die weten wil moet vraghen. M A2vo

Die wil, die moet wel. B B1ro

Droncken drincken overdaden, syn na d’Hel twee wisse paden. B B2ro

Een Avont spelen gaen, is een gat vol slaghen. M C3vo

Een bedurven Coopman is een goet Maeckelaer. M C1ro

Een beroyde Beurs maeckt een kranck hooft. B A3vo

Een goe Kat luistert nau. B A2ro 

Een kabel is haest ontwerd. M B4ro

Een kloeck Paert moet wel een spintje Haver eten. B A3vo

Een ongeluckig mensch sou onder een stro doodt blijven. M B1vo

Een Vinck vlieght selden alleen. B A2ro

Een vraet is noyt versaet. B B2ro

Een wijs Kindt dat sijn Vaer kent. M B4vo

Een wil’ge hond is haest ghejaeghd. M B4ro

Eerst gelt, en dan te bedt. M C3vo

Elck doet wat. M A3vo

Elck prijst dat hij lief heeft. M B2vo

Elck wat dield schoonst. M A3vo

Es is itsont vinstrich, weer sol nue Paerlin vinden. M B2vo

Gaet nu vry heen de Reghen is over. M B4vo

Geen beed’laar sal Graaf worden. M A3ro

Geen neeringh sonder lieghen. M A4vo

Geen waar die minder gelt. M A3ro

Geen wond soo quaad, of d’r is noch raad. M B3vo

Giet in de nock, tis scharpe wind. M B4ro

Gout en Koper is beyde gaer Roodt. M C4ro

Haal deur, ’t gelach is betaelt. M C1ro

Hael an Fock en Schoot. M A3vo

Hanne fluyten Lijsje singhen, dat kan heele Dorpen dwingen. B B2ro

Her uyt geck. M B1vo

Het Kinder kliet past Mannen niet. B A4ro

Hoe mooy is de Aep, met sijn nieuwe Rock. M C4ro
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Hoe snoder pot, hoe beter decksel. M C3vo

Hoe sou d’Exter ’t hip’len laten. M A4vo

Hoe sou hy kout wesen, hy heeft een bonte rock aen. M C2ro

Hoogher niet. M A3ro

Hy kant niet verkerven, al scheet hy by den haerd. M A4ro

Hy selt niet meer doen ’t is mortjes kijnd. M B1vo

Hy sit al wel die in een warme Koe dreck valt. B B2vo

In de kercken wast mee wel ragh. M C3ro

In een schoon hemt nestelen mee luysen. M B2vo

In vrolijckheyd is me’e bescheyd. B A4ro

Ja kijckt na de Hond, Hy eedt wel, etc. B A3ro

Jae wel seker ’t komt te snood, als de Os de Slagher poot. M B2vo

Jopjes Vaer is doodt, hy kan ’t wel doen. M C3ro

Kale Vellen verachten de Pelsers. M A2vo

Komt neemt de mant, en deur het Lant. B B2vo

Laet de Man deur gaen, hy heeft gelt ghegeven. M C1vo

Lecke Potten sincken haest. M B2ro

Lege vaten klincken ’t meest. M A3ro

Liever bonen gegeten, als van hongher gestorven. M B2ro

Liever droogh broot ghegeten, als Kaes ghebedelt. B A4ro

Lighte luy die sweeren haest. M B4ro

Lighte onbekommertheyt, blind’linghs een naet Gasthuys leyt. B B1ro

Loots-man uyt daer komen Schepen aen. M B4vo

Luyegheden dronckenschap, die sijn Maeghschap van de klap. B B1ro

Maeghde weygeringh, is Vryers luck. M B3ro

Maer hoe soud soo de Moer kennen. M B4vo

Malle Ouders bederven de Kinders. M B4vo

Matigheyd die wind, ’t Gheen overdaed verslind. B B1vo

Meer als te veel. M A2vo

Men kan an de Wyser wel sien wat de Klock heeft. B A4vo

Men kan haest sien wie daer schurft is, want staegh zijn der de handen by. M C2vo

Men roept soo langh Haringh tot dat mense heeft. M C2vo

Men vangt gheen Papegay in een Vincke-net. M B2vo

Met een groot quast, ist quaet een Luys te schild’ren. B A3ro

Mooy toeghekeken, de Kat heeft de struyf op. M B4vo

Na de Veel klinckt, Drillen de voeten. M A3vo

Na ’t Geschut ghelaan is, daar na baldert het. M A2vo

Nae de Eb komt de Vloet, en de vriende met het goet. M C1vo

Nae de wond is, moet de pleyster wesen. M B4ro

Natte Turff brant niet wel. B A3ro

Noyd sietmen uylen by Valcken vlieghen. M A2vo

Nu uytgekeken de grooten Dogh blaft. M B4vo

Om dat hy na de grootste greep, heeft hy rottige gekreghen. M C4ro

Om de Bruyd zijn de Speel-luy. M A3ro

Om de Muys, is de kat gauw. M B3vo

Om de veren is de Pau bemint. M C1ro

Om de Vinck fluyt de Vogelaer. M B3ro

Om de winst raapt men stront. M B1vo

Om de Wol scheertmen de Schapen. M A4ro

Om het Gout, Meenigh trout. M A2vo
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Om stront springht sigh de Tygher te bersten. B A4vo

Out Mal en heeft gheen val. B A2ro

Quick-silver is soo swaer, als Gout. M C4ro

Ruyge Stronten sticken niet. M A2vo

Schep maer op daer is meer in de pot. M C3ro

Schoon voor doen, is half verkocht. M C3vo

Schoone troost voor een benaut hert. M B2ro

Schud het kussen wel, hy heeft een blaer aende bil. M B3vo

Sen eyghen tand Vernielt sen hand. B A3vo

Set een kam op de snaren, hier zijn Luy sieck. M C3vo

Sieje de Volewijck wel. M B2vo

Siet wie ’t seyd. M A3ro

Smijt dat Hoen doodt, het suypt sijn Ey’ren uyt. M C3ro

Soet afslaen is half toesegghen. M B3ro

Sonder Touw ist quaet hijssen. M A4ro

Soo men doet een ontmoet. B A4vo

Soo ’t begin is, soo is het end, daer hebje ’t al. M C4ro

Spuwsel, is stronts Maeghschap. B A2ro

Sulck Boom, sulcke vrught. B A2vo

Sulck Man, sulck Paart, sulck Volck, sulck Waart. B A4ro

Tast in een Smits huys geen yser aen, of spewtter op. M C1ro

’t Beurt wel dat een Zeeman nat wert. B B2ro

Teyckent de kaets een ander moet opslaen. B A3ro

’t Geldt bind de mont toe. M B4ro

’t Ghewelt dwinght ’t reght. B B2ro

’t Heeft lang gedroogt, het most eens reg’nen. M C3vo

’t is aen de Luy niet te sien, of se hart kacken. M C4ro

’t Is alleens waer men ’t krijght, als ’t betaeldt word. M B2ro

’t Is altijdt goet wat Niesjen doet. M B4vo

’t Is altijdt Vet in een ander Mans schuttel. M C2ro

’t Is de eene bedelaer leet dat d’ander voor de deur staet. M C2vo

’t Is een slecht Dorp, daer ’t niet eens Kermis is. M C2ro

’t Is een wijsman die nimmer een sot woort spreeckt. B B2ro

’t Is elf uyren, elck nae huys. M C4ro

’t Is geen wonder dat hy hoven kan, hy heeft in Vranckrijck geweest. M C2ro

’t Is gheen wonder dat hy vry raeckt, hy heeft de Schout te vrient. M C3ro

’t Is gheen wonder dat schaemle luy arrem syn. B A3ro

’t Is gheen wonder die langh ghevast heeft, dat die honger krijgt. M C2vo

’t Is goed te vinden, daer men ghewesen word. M B2ro

’t Is goed vechten daar geen vyand is. M B1vo

’t Is goedt havenen daer het leuw is. M C1vo

’t Is kunst met een Kartouw een Vloo het Oogh uyt te schieten, 
Sonder het hooft te quetsen. B B2ro

’t Is Light gheseyd! Man, maer daer hoort wat an. B B1vo

’t Is quaet by duyster een spelt te vinden. M C3ro

’t Is quaet een anders reeckeningh te maecken. M C2vo

’t Is quaet hoven daer gheen Broodt is. M C3vo

‘T is verlooren de Moor ghewassen, want ’t is in de natuer. M C3vo

’t is verloren ghefluyt, als ’t Paert niet Pissen wil. B A4vo / M C1ro

’t Kleed maeckt de Boer ghesien. M A2vo
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’t Kleed maeckt de Man, die het heeft die treckt het an. M C4ro

Treet wat aen de bengel luydt. M B4vo

’t Sal wel gaen alst begint te gaen. M B1ro / B B1vo

’t Sijn bijsondere Varckens daer de krayen op rijen. M C2vo

’t Soeckt al te rapen. M A3vo

’t Swaarst weeght meest. M A3ro

’t Winterd fel, als ’t eene Wilt het ander eet. B A3vo

’t Zijn Coninghs schepen, haelt de Vlach in. M C3vo

Uylen en Vliermuysen vlieghen selden by daagh. M B2vo

Vaertje siet toe hier sijn dieven in huys. M C3ro

Vogels van een aard die singen al-eens. M A3ro

Vriend daer is gheen plaets voor u. M A4ro

Wacht u voor Vleyshouwers Honden, sij hebben wye becken. M A4vo

Waer de honden pis ruycken, daer lichten sij ’t been op. M C2ro

Warpt de Kluppel wegh, want de Peeren zijn rijp. M B3ro

Warpt het ancker uyt, hier is land ontrent. M B3vo

Wat heeft men voor niet? M B2ro

Wat is de Vis alsser geen doop en is. M C3ro

Wegh ouwe Schoenen, ’k heb nieuwen gekregen. M B1ro

Wel beginnen Is half geleert. B B2vo

Weynigh winnen veel verteren, Vreet de Noppen van de kleeren. B A2vo

Wie Doornen sayd, Moet Distlen lesen. B A2vo

Wie kan de Varckens uyt de stront houwen. M C2vo

Wie seyt het meer. M A4ro

Wie wenscht het niet. M A3vo

Wint wanneer men winnen kan denct daer comt een Winter an. B B1ro

B Weerspreuken in de Amsterdamsche Waersegger
(Zie Bijlage 1B, nr. 16)

januari Kout weer soo ’t hart vriest.
Meer vorst als in ’t beste van de somer.
Door groote vorst raken de narren licht ten ys.
Sonne-schijn weer maer niet te warm.
Ooste wint so sy tegen ’t westen van daen komt.

februari De Hagel die nu valt sal geweldig wit zijn.
De sneeuw die nu valt wou die meel werden dat sou een vetten Vasten-avond maken.
Een mandt turf aen ’t vier, sal meer geven als twee Schueren vol ijs.
Langher daghen als op Kers-tijdt, maer noch geen Somer.

maart Nu sullen de Katten meer geluyt maken als al de Stommen van Hollandt.
Warme daghen als de Son heet schijnt.
Swigt Molenaers, zwight, ’t zijn Maertze buyen.
Meer wint als een Smits blaesbalck gheven kan.

april Op dese tyt sullen alle Sotten Geck zijn, daer de Wijse geen noot of hebben.
Raeckt het hooy op, het gras wast weer.
Een rockjen uyt de kouw is over, maer die ’t aen houwt sal beter doen.
Braef weer voor die gelts genoegh hebben, maer voor kalysen valt het sober.

mei Set tobbens uyt het regent Boter, dat wel een vet Jaer moght maecken.
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Den Kievit krijt en schreeuwt sijn best, Noch rooft den lompen Boer sijn nest.
Het is geen wonder dat de Eyeren goet koop zijn, want sommige Hennen leggen
3 mael daeghs.
‘T is een vruchtbare tijdt, als de Merrijs twee Veulens warpen.

juni Al wieden alle de Boeren van Noort-landt, noch sal het onkruyt niet uyt raecken.
Drie doren in een Ey moeten van goe legh Hennen komen.
By dese tijdt sullen daer meer karssen zijn als in de Winter boon-peulen.
Ooste Winden dan sonder Vriesen, als die de Boter brenghen.

juli Roockt speck is goet in Struyf, die ’t niet gelooft kant by Hannekes vraghen.
Groote mist, principael in kalis beursen.
Op dese tijdt sullen die van Dort vrolijcker wesen als de Spanjaers in Maeslandt.
Mooy weer en rijpe peeren, maer niet voor de Varckens als die verrot zijn.

augustus Nat weer soo het veel reghent, anders sal het droogh zijn.
Op dese tijdt sullen de Roo Koeyen in Hollandt meer melck gheven als de swarten.
Mooy weer, by warme hutspot, en braden bouten.
Die nu veel kersen eet sal geweldigh met de steen ghequelt werden.
Die nu in ’t water viel, sou gheweldigh nat werden.

september Op dese tijdt gheschieden groote veranderingen als men Bocken voor Ezels gheeft.
Geen druyf in Vranckrijc die een mingelen Wijn sal geven.
Op dese tijt sullen veel Onnoselen tot Amsterdam het leven laten.
Op dese tijt sullen veel blint geboren werden, principael met vier beenen.

oktober Als de Son op sijn laeghst is salmense met geen handen bereyken konnen.
Groote mist alsmen geen Kercken kan sien.
De Hollantsche Oyevaers sullen nu horens en vier benen hebben.
Stijve winden, als een man om veer waeydt.

november Nu gheschiet een generale affval, principael by Groeningers.
Het geldt sal om dese tijt een groote bloetstortinge veroorsaecken.
’t Moet een vet vercken zijn dat hondert pont smeer heeft, dan sy sullen weynigh
gevonden werden.
Als de Son op sijn heetst schijnt, salmen de warmte noch wel verdragen konnen.

december De bonte Kraeyen sullen nu goede leeringh gheven.
’t Souw nu geen wonder wesen die in ’t hembdt op straet stont dat die kou kreegh.
Mooye daghen, als men op yder een pont groot inkomste heeft.
De ouwe Wijven sullen soo goet als jonghe zijn principael tot sop eeten.
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Bijlage 4 Teksteditie van enkele moeilijk te traceren gedichten 
van en over Jan Zoet

A Vorstelikke-Lijk-Staasy, gepast op de Dood van Carel Stuart, 
Koning van Groot Britanje: &c. (1649) 

(zie Bijlage 1B, nr. 33; hoofdstuk 5, p. 262)

Sta stil, Aan-schouwers, sta, en voeg u tot ’et weenen,
Naar-dien Europe, om de dood van Jacobs Zoon,
Heur heerlik-kleed versmyt, en door wee-moedig-steenen,
De zoete vreê ver-schrikt, en wijst ’er Karels hóón.

Des Koninks Lijk
a. De Tombe druipt van bloed. Zie hier een Kooning leggen,
Die, eer-tijdts, met ontzag, drie gouwe kroonen droeg.
Die Mond, op wiens bevel, al ’t volck moest Amen zeggen.
Wierd stom, toen ’t Blind-geweld het Ziende-recht verjoeg.
O alte wreed een daad! ó Londen! hoe afgrijszelik
Klonk d’eer- vergeete slag die ghy, voor Withal, deê?
De Weereld waagt er af. De Moord vertoondt zich yszelik,
En roept, vol-mondig, uit: Wee, Scepter-breekers, wee!
Zie welck een groot gevolg koomt Stuarts dood beklaagen.
Wat naakt u al verdriets, ô woedend Engelland!
Uw Staat, al zietge ’t niet, staat op verrotte schraagen.
Hoor! hoor! hoe blaast men hier uw’ oorlogs-vuur in brand.

De Prins van Wallis
b. Ghy hebt myn Vaader ’t hoofd en my ’t Gezag ontnoomen:
Mijn moeder, met verdriet en hart-zeer, over-laên, 
Maar, wacht, de Theems zal haast uw’ wallen over-stroomen:
Want een gerechte wraak prest my, tot wreeken, aan.

Schotland
c. Uw Moord-bijl dorst, ô spijt! mijn Fiere distel knotten,
En lachen, in ’er vuyst, om zulck een snoode daad.
Ghy sloegt uw’ klauwen in het Kroon-recht van de Schotten;
Maar Londen, wacht u hoofd, de Schotze trommel slaat.

Iir-land
d. O Zoon, van Jacobs Zoon, voor wiens gezag wy bukken,
Het Onrecht, dat uw’ Recht, door streng-geweld, ver-treet,
Zegt ons het oorlog aan. Ga voort, het sal u lukken.
’t Gewapend Iir-land is gants, tot uw’ dienst, gereet.

Spanje
e. Mijn Neef, mijn waarde Neef! moest ghy Marije volgen?
Dat gaat my aan het hart. Ick tril van schrik en spijt.
Hoe koomt de dolle Theems, op Stuart, zo ver-bolgen?
Hoe tartmen Spanje dus moet-willig weêr ten strijd?
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Vranckrijk
f. Mijn Broeder, och! ik wasch, ick wasch, met brakke traanen,
Het bloed, het dierbaar bloed, van uw door-hakte strot.
Ick waapen my tot wraak, en schilder, in mijn vaanen,
Uw weezen, op ’et schild, van Vranckrijcx-oorlogs-God.

Deenmarkken
g. Ik zal uw’ strenge vuyst-ô dapper Vranckrijk! stijven.
En helpen Karel, door de waap’nen, op den Troon.
De Zont zal, voor ’t verzoek der Brit, gesloote blijven,
Tot dat ik Stuart weêr zie proncken met de Kroon.

Sweeden
h. Ik zal, ô Roode roos! mijn staele dag ver-smeeden,
Want Duyts-land heeft ’er sneê al langh genoegh gevoelt.
Sa Londen! maak ruym baan voor ’t heyr der ysre Sweeden:
Of zet terstont uw Prins in ’t Konincklik gestoelt.

Poolen
i. Ik sal mijn Kooren-schuur voor geen gheboeft ontsluyten!
Wijl Poolens-Aadlaar, in uw sterven, wierd gewraakt.
Laat hun Merkurius vry, op zen fluytje, fluyten,
Ik wed mijn Argus nooit, door list, aan ’t slaapen raakt.

Phalts
k. Mijn Oom, ik moest, ô spijt! het innigh leet verkroppen,
Toen ghy uw Achtbaarheid en Kroon-rijk-hoofd ver-loor.
Mijn Moeder voelt ’er hart noch eeven angstig kloppen.
Mijn Broeder gaat, vol moedts, op ’t rookend’-helde spoor.

Oranje
l. Mijn Lieve Bed-genoot! ai spaar! ai! spaar uw traanen.
’t Is lang genoeg geweent. Hoor mijn Oranje-roos:
De kinderlikke plicht koomt om wat anders maanen.
Men wint met weenen, niet. De wolven zijn te boos.

Brandenburg
m. ô Na-Neef, in wiens schoot de Vreede vail mogt rusten,
Toen ’t woedend oorelog haar over-al ver-dreef.
Al stiet ’et dolle volck, door hun vervloekte lusten,
U, van de Troon, in ’t Graf, ik zie noch datje leef.

Hessen
n. Wie dorst zijn handen, met u Eedel-bloet, bemorzen?
Wie dreef de staale-bijl, door d’uyt-gespanne-nek?
In ’t Londen? Londen is ’t. Zy zal ’er last haast torszen,
En vallen in het Swaart, in Op-roer en Gebrek.
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Bayren
o. Ik had my pas gezet, om vreedig, wat te slapen,
Toen uw verdreeve geest quam waaren voor myn koets.
Zy riep: op Bayren, op. Ter waapen, waapen, waapen.
Help Stuart op de Troon, en blaas zijn borst vol moets.

Collèn
p. Mijn Kroon-rijk-schild wierd bleek, en mijn gevlamde tongen, 
Gans spraakeloos toen ik die donder-slag ver-nam.
Mijn Vreê-School sloot ’er poort’: want al ’er Vorsten zongen:
Dat Londen, met geweld, heur eer bezoedlen quam.

Hollandt
q. Uw Doodt ging ons zo na dat wy de moedt ver-looren.
Heel Holland stond verzuft, en wist niet wat ’et zou.
Men doemt ’et hooge hof, dat na geen reên wou hooren,
In d’ allerdiepste kolck van ’t Eeuwig-na-berouw.

Zeelandt
r. Mijn Grijze-water-leeuw schud zijn gekrulde lokken,
Wanneer hy, uyt de Zee, het moedig Londen ziet.
Hy brult van onge-duld en stamp-voet op ’er blokken.
Wie ’t Hoofd af-zet die maakt het lichaam heel tot niet.

I.Zoet: Amsterdammer.

B De berooide MUSEN, Aan D.v.H. 
In: Jan Bara, De Godvruchtige Verklikker. 1657, p.108-114 (zie hoofdstuk 6, p. 358-361).
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O Daniël! ik die van hart, en sin,
U soo veel als mijn eygen selfs bemin,
Ik zou van spijt by naa uw’ goedheyd steuren,
Door ’t lasteren op ’t afgerechte beest,
’t Welk ieder krenkt, met averechte geest,
En jammerlijk doet nege Susters treuren.
Hy daagtse van Parnas in sijn zalet,
Die is rondsom swart, morssich, glad en vet,
Sy komen wel, maar, door geweld, gedwongen,
Waarom? sijn stem is uyterlijken zoet,
Zoet is sijn trant, maar ’t hart is bitter roet,
Violen blaast hy uyt vergifte longen.
Naa dat hy had gekreukt der groten faam,
Naa dat hy had gebikt der Heren naam,
Naa dat hy was, als balling, afgevaardigt,
Naa dat hem wierd sijn Vaders stad ontseit,
Bleef ’t overschot, door ongeregeltheyd
Met Ketters, sijn naavolgers, noch gewaardigt.
Die raaken nu met boeten hier en daar,
Gansch vaal berooit, sulks wierd ik stip gewaar,

Toen hy die selfs plakaten, en cedullen
Aan d’huysen lijmt; wie dichten wil om geld
Sijn loon is groot naa hy veel regels stelt,
Wil hy veel munts, hy moet veel bladen vullen,
Wanneer hy my in sijn sing-kamer sleep,
Een turf twee-dry, en natte takjes greep,
Toen quam’ er een met vijftig nieuwe liedtjes,
Dat was den held, die langs de straten gaat
Die, hoed op zy, pal op de bruggen staat,
Omsingelt met nieusgier’ge rommel-bietjes.
Flux nam die in sijn hand een solfer-stok,
Want hy was Meyd, Knecht, Schuurster, Koop-

man, Kok,
Een Pagie van den hoog-geleerden weet-niet 
Die vaarzen maakt naa hy sijn vingers telt,
Schoon ’t syll’ben scheelt, dat vonnis is gevelt,
En ’t moest soo sijn eer hy sijn mond een beet,,

biet.
En desen heeft noch reekels op sijn zy,
Die seggen: dat by hem der Musen Rey
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Gehuysvest is, dit doet my ’t harte breeken
Van droeve smart, en op dat gy eens wel
Bekennen moogt sijn pronk-staat DANIEL,
’k Zal, met mijn pen, hem in sijn seeren steeken.
De Somer valt hem altijd suur, en kout,
Onse ogen sijn gevult met tranen-zout,
Wy werden heesch, en hoesten, en verstikken
Aan sware rook, en krijgt de Dichter kak,
Een oude mand verstrekt hem tot gemak,
Dat mach de Beul, met al sijn Dienders, likken,
Een naare damp hem golleft uyt de mond,
’t Is goê Tabak, vier stuyvers geld het pond,
’t Schou-richel steekt vol halve smook-mus-

ketten,
Een mustertjen is sijn Professors stoel,
De Sanger vangt sijn luysen door ’t gevoel,
’k Staa als een eyk, en kan my niet versetten;
Sijn slaapbed is een vuure hane-balk,
Een oude laars sijn hooft-peul, en de kalk,
Noch ’t muuren-wit en kanmen niet bekennen,
’t En is geen muur, maar een geverft tapijt,
Die sijne zaal dry-hoekig overspreyt,
Net geborduurt met int uyt oude pennen.
De schoorsteen-lijst is juyst als vaal fluweel,
De posten zijn gemarmert groen, en geel,
Hy praalt met sulken Koninglijke glori,
De rochels zijn snaaks gemengt door een,
Dat wolken selfs vertonen haar op steen,
Men siet’er ’t puykst van d’hedendaagsche his-

tori.
Hier staat een blok, en Stuart bukt’er op,
En voren rolt sijn afgeklopte kop,
Daar zijpt het bloed, en wrevel-sucht die

lacht’er,
Men siet een zee vol zeylen daar omtrent,
Die vloot op ons haar kruyt, en kogels schent,
Een Leeu vol moeds, te lang getergt, ver-

wacht’er.
In ’t noorden woed geweld met burger-twist,
En roept om wraak, en sweert by ’s Konings-

kist,
Sijn laatste huys naa ’t sneuvelen in dit dal,
Hier ryst een mik, en daar een hoog schavot,
Daar werd een Heer, en hier een Graaf ge-

knot,
Wijl ’t leger slaat haar benden rondsom Witt’-

hal.
Gins sietmen ’t Land van Polen omgewroet,
Alwaar de Moord schier walgt van menschen-

bloed,

Aan dese zijde een trop ontelb’re gekken,
Die geld en goed verwedden op de dood
Van Swedens hooft, ’t graf bergt hem in haar

schoot,
Een ander kan hem uyt het graf weêr wekken.
Den Tarter, en Kosak, die menschen ryt,
Besien ’t gevecht met d’euv’le Moskovyt,
Wijl Zweed, en Pool elkanderen vernielen,
De Leeu die leyt op luymen, in ’t geweer,
De and’re dry die vresen Hollands speer,
Dies lichten sy, vol schriks, haar vlugge hielen.
’k Merk in ’t verschiet de Land-bescherming

reê,
De Vreede dwingt het schen-swaard in de

scheê,
Genegen om geweldigers t’ ontmannen,
Sie daar, mijn vriend, ’t zalet van die Poëet,
Die naau eens daags met al de Musen eet,
Een waterkruyk, en pispot zijn sijn kannen.
Al zou dat dier my schenden met de Pen,
Doch ik sijn Pen daar machteloos toe ken,
Soo moet ik u noch evenwel vertonen,
Haamstede, sijn gestaltenis, en praal,
Waar meed hy sich opschikt in sulken zaal,
Naa dat hy heeft den buyk vol paarde-bonen.
Dus is die guyt op sijn gebeden fix,
Sijn gat dat gaat voor ’t snottig crucifix
In ’t schoon tapijt, als ’t gat van ene Koster,
Die klokken luyt, en hy te met soo dwaalt
In muure-verf, vol schimmen, voor verhaalt,
Dat maar een Droes aanhoort sijn Paternoster.
De katskop siet gelijk een bytend paard,
Het snot kleeft aan sijn artischjokke-baard,
’t Door van een ey, sit in sijn neus gebeten;
Die is gefronst gelijk een klaverbladt;
Veel, die hem sien, die vragen: wie is dat?
Is ’t een gesant? hy mach mijn suyvel eten.
Ja, een gesant, als in Angola zijn,
Een simmen aard, een mensch slegs in den

schijn,
Sijn troni staat om ieder te begrijnsen;
Dees meent, hy is een maag’re vogel-struys,
Die schrikt’ er voor, en denkt: hy is niet pluys,
Sijn klaauwen doen my op den buydel peynsen.
Dus draaigat vast die weerwolf op, en neêr,
En koomt hy ’t huys, dan aan ’t râbraaken weêr,
Hy wrijft, hij schrijft, en breekt der Musen

lenden,
En kort daar aan soo stoot hy in het hart
Een stuk droog brood, gestadiglijk verwart
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Van sin en breyn, en weet geen werk te enden,
Tot tweemaal daags doorwandelt hy de Stadt,
Sijn Maat-godin, van Rijmen afgemat,
Heeft bobbelen en blaâren aan de benen,
Die weet de Man (hy is een Philosoof
Die met natuur een hair aan dryen kloof)
Door slapens-lust noch van droog brood te

spenen.
Hy dicht van min, en is soo kout als loot,
Die ’t leven prijst gelijkt de naare dood,
En eyndelyk genegen om te rusten,
Hingt naa sijn koets, en geeft op ieder tree
Een sware risp, dat brengt het slapen meê,
Dees alle zijn sijn dagelijksche lusten.
Het tafel-kleed sijn stinkend laken is,
Die kleeft hem aan de hand gelijk een klis,
Doch niet van vet maar van rocchel-snotten,

Daar leyt hy in sijn Mantel, op het hout
Soo vuyl, soo naar, soo bleek, zo stinkend kout,
Gelijk een lijk van over ’t jaar aan ’t rotten.
Hy tanden-stookt by nacht ’t beschimmeld

broodt,
Met nagels uyt, met eenen krijgt hy noodt,
En trapt van ’t bedt, en hout sich by een anker
Vast aan de muur, en lost sijn vuylnis neêr
Half in de kolk; ô! fy! ik kan niet meêr,
Sijn kamer is ’t bordeel-kot van de kanker.
Daar heb ik u de zoeten gek getooit,
By wie de stoet der Musen is berooit,
Tot morrens toe, ’k schreef nooit iets ongerus-

ters,
O Daniël! een troost blijft my noch by,
Gy helpt myn trant, gy koestert weêr den rey,
Met suyv’re sang en klank, der nege Susters.

Sorgh, is noodigh bij de boeren
Als de diefse vos komt loeren
voor het gans en hoender hock
als de wolf, om aas komt huillen
hongerigh, vliegen, van er stock
als de sparwers gieren, uillen
hongerigh, vliegen, van de stock
Zorg, O Zorg, is d’eelste wachter
hail, en welvaart schuijlter achter
sonder Zorg ook sonder moet
wat staat Volckaart dan te hoopen
nu de Zorg hem is ontloopen
als verlies van goet, en bloet
d’arme hals staat heel verleege
wijl hij t’ent siet van sijn seege
en de melck mout sonder room
Maaiken, vindt voor Ayren doppen
om de buntsing, doot te kloppen
t’ is heur lammert veel te loom
wat sal Zorgeloos beginnen
met sijn dartien dolle sinnen
en sijn geldeloose beurs
Raat, is klijn in sulcke tijden
t’onhail wonder quaat te meyden
daar om naakt hem veel getreurs

toesien is aan Elck bevoolen
Een het mest kalf wordt gestoolen
en het naa berouw ons plaaght
eerden Havick stout int roven
ons met hartzeer doet gelooven
dat hij Heermans duijven jaaght
maar wat salt met Burgert weesen
Zorgeloos, kan hem beleesen
Raat is klijn, Zietoe heel blint
Vreede, slaapt, wat looser vonden
en Staby is vast gebonden
nu mein sich beneepen vint
Trouw die Oude Kartsen voede
om sijn lamre koij te hoede
voor het grimmend ongediert
en daar Goddefrid van roemde
toen ’t bedrogh Zijn naam verdoemde
die men nogh, met sangen, viert
Trouw die t’elkens voordeel schaften
alze voor de hof poort baste
wort verbeeten, van een beest
van een hel hondt fel van tanden
Trouw, die tygers, aan dorst randen
Geeft och laacij nu den geest.
dit veroorsaakt duÿsent suchten

C Delfsche Zinnebeelt of Vorstelyke Verrekijker
(zie Bijlage 1A, nr. 3; hoofdstuk 6, p. 376-378).
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In ons dorp, en landt gehuchten
Inde steeden, hier en daar
Rijk, met klincklaar gout begooten
hout zen kas soo dicht geslooten
Of er brant of oproer waar
Els krijght niet een draat te spinnen
Vreerijk kan de kost pas winnen
Koenraat treckt het harnas aan
om de dolle waater honden
die de liefde, en deucht verslonden
an sijn braatspit gaar gebraan
maar wat ist: men siet geen blijken
des sit Elck verbaast te kyken.
Rondom om verdriet benart
vrint, bijt vinnig In sijn ooren
Hoop en Troost schijnt gans ver[looren]
Vrees, och: Vreese jaaght het har[t]?
Niemant, Niemant is te pryse[n]
Niemantt men eer bewyse[n]
Niemant hout allenigh stal
Niemant doet het grootse wonde[r]
Niemant bijt en vliechter onde[r]
Als een speckdief in de val
Niemant waacht zijn lyf en leven
Niemant is opt werck bedreven
Niemant vechter sonder schroom
Niemant tart de grooste reekel
Niemants mont is als een heekel
Kort om Niemant weert sich vroom
kon nu Iemant, Elck bepraaten
Omzen eygen nest te laaten
en te doen als Niemant doet
Volckaart sach de kans gaan keeren
Burgerts haan schonck alzen veeren
Voort aan Koenraats storm hoet
Maar, nu Niemant vroom en kloeck is
en dat Elck Vervaart of ’t soeck is

Nu vint Troost hier Niemandal
Dit spijt Goethart alte dapper
Ouwen Kasper krijgt de wapper.
Turck verslindt, en wint het al
dit verbeelde een delfvenaartje
Heel vol moet, en op een haartje
Metzen verf, en kloeck penceel.
Dank hem vrij, t’ is danckens waardigh
want hij schonckse, een over aardigh
en recht schaape, lant Iuweel
Stomme honde doet hij spreeken
van d’al Oude en snoo gebreeken
tot verbeteringh vant gebreck
en om deugd, en deugd te knooppen
Zorg en Raad en Trouw te knoopen
tot een nacht slot aan ons heck;
t’Varck uijt den hof te weeren
en de wolven, luijpaars, beeren
Van de schaap, koÿ eert’ er kluijs
dit ist wit van alsen wensen
doch ons neerlant pronckt met menschen
Eel van mondt, en starck van vuist
Menschen, Mannen, Hoofden, Vaaders,
wachters, sorgers, trouwe, daaders
Goude tongen, Inden raat 
vreede voeders, blixem swaajers
heemel lichten, helder krayers
Hooft pilaaren vanden staat
burger magh, hier vailig slaapen
Volkart, sonder weer of waapen,
bosch, en beemd, met lust betreen,
Turck sal an, er stock niet blaffen
Zoo langh deese t’nut verschaffen
t’Eygen waagen voort geme[e]n 

J:Z:

1
Der Christ’nen vangst door ’s Leeraars Preeken,
Heeft d’Hyland al by ’t net geleeken.
En ’t Visschers gild bloeid nu noch sterk,
Door zieltjes aan hun snoer te hangen.
Zie hier een schoone Soo gevangen,
In ’t net van Amstels Christen Kerk,

2
De Snoeken daar ’t al voor moet wyken,
Zyn ’t beeld van Heerooms Katholyken,
Aanvallig in hun Godsdienst swier.
Die by Gods zeeven Sakrementen,
Door Beuls hun leer in Ketters enten,
En stooken Hel en Vagevier.

D De Christen-vangst (1746)
(zie hoofdstuk 11, p. 659-661)



3
Wiens bit de Jansenisten kneusen,
In Gods Genade Roomsche geusen,
’t Geen Pausen, fraaije Imboel sloopt.
Zyn segel breekt, zyn kas beschadigt,
En onweêrstaanbaar begenadigt,
Op d’onverliesbre Hemel hoopt.

4
Ruyvoorens die nooit schaffent slaapen,
Zyn Pharheer Luthers vette schaapen
In, om, en by het Brood en Wyn,
Die d’Hemel met hun hoofd opdringen,
En zoete Hexen sprookjes zingen.
En zonder werken zaalig zyn.

5
De eed’le Baarsen, liefst gepreesen,
Wiens Vinnen de verworpene vreesen,
Is ’t steekelent nazaat van Kalvien.
Die ’t kwaad doen onontworstelyk noemen,
En Esau in de buyk verdoemen,
En graag in Gods verkiesboek zien.

6
Wiens verre zien uit Gods Propheten,
De tyd voor nieuwe Kykers meeten,
Van Sultan, ’s Paus en Werelds val.
Wiens fynen op hun Sabbat reek’nen,
De trappen, tyd en wys en teek’nen,
Der Weêergeboort [sic] in hun getal.

7
Wiens Susjes d’ouden Adam toomen,
Na Labbadys praktyk der Vroomen.
En schoon ’s Lams Bruyd op tooy nog ziet,
Als Weduw zucht niet voor bepaalde,
De Tortelduyf in Rotsen dwaalde,
Keert herwaards tedere Sulamiet.

8
De Spiering Stinkvis Beed’Laars eeten,
Zyn d’Armiaantjes hoog gezeeten,
Maar niet volhart te Dort in Eer.
Broer Esaus volk wiens vreije willen,
De Geest gaf doen door Geusen brillen,
Besien wierd hun genaade Leer.

9
De gladde Seelt die niemand byten,
Zyn wys gedoopte Mennonyten,
By ’t woord te vatten als een Aal.
Zy houden achterdeurtjes oopen,
En splyten zig in honderd knoopen
Om Kerkkroons Spreekers loon en taal.

10
De blanke Bleijen schoon voor d’oogen,
Zyn Poolse Broers, die door ’t vermoogen,
Huns Erfsmet vreije deugds volstaan.
Die zeer Godvrugtig beursen luysen,
En schreeuwen, door haar zeeden pluysen,
’t Is onreyn, raakt niet, roert niet aan.

11
De krullend’ Aal’ die bogtig woelen,
Zyn Bekkrianen diens gevoelen,
De Godspraak draayt, en buygt en dwingt,
’t Geen Staartstert, Spook en Kollen teugelt,
Sint Lucifer de vlerken vleugelt,
En ’t Eng’len werk in d’ Hemel dwingt.

12
Vriend Deurhofs volk zyn spitse Steuren,
Wiens scherpe Bek, de netten scheuren,
Die ’t Eng’len ligchaam, denking, schrift,
Tyt, afhang, oorsaak, sielen, teeling,
Drieeenheit, enk’le daad en deeling,
Met d’oordeel komst door Reeden sift.

13
De Grondels, wroeters laage swemmers,
Zyn Leenhofs volgers, hartstogt temmers,
Neutraal in twist, die onbesorgt
Spinosaas nootsaaks order houwen,
Op aard een Varkens Hemel bouwen,
Wyl God niet is, soo stelt of borgt.

14
De Karpers die de wind doet leeven,
Syn Kwakers door den Geest gedreeven,
Vervoert in ’t licht, die ’t zeedig kleed,
Gods inspraak, ’t ongesteeven Linnen,
Een effen taal, en troonie minnen,
En ’t ydel ondermaans verteert.
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15
De Beevers zyn als hun Genanten,
Half vis, half vleisch, verrukte Santen,
Door ’s Kwakers geest in ’t brein geraakt.
De Letter dood, de Geest geeft leeven,
Diens swym’len, steen, ’t sidderen, beeven,
De wereldling als grollen laakt.

16
Visbergend’ Oesters zyn Mistieken,
Verborgene Godgeleerde Grieken,
En ’t centrums punt van liefd’ en pligt.
Gevloeid uit God als uit de Spinnen,
De draad en gaat weêr in hun binnen
Verborgentheid, ô Reden zwigt.

17
Van Hattems volgers, Kikkers lyken,
Die ’t vaantje, nooit in ’t kaak’len stryken,
Des Heeren zyn ze al in schyn.
Vertoonsels, Beelden, bloote klanken,
Daar God door spreekt, die altoos danken,
Van hun verkiesing zeeker zyn.

18
O! Doolhof daar maar ’s Bybels Leere,
Roept, hoopt op uw gekruiste Heere,
Toont liefde; Neen by ons is ’t Hyl,
Swest yder Sekt’ en knoopt ’t geweeten
In ’s Preekers mantel, die vermeeten,
Zyn vinding noemt der zielen styl.
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E1 Jan Zoet de onsterfelijke. Anekdote
Jan van Walré, Nederlandsche 
Muzenalmanak 1825, p. 61-64. 
(zie hoofdstuk 11, p. 668-669)

Ah, Jane infelix, quae te dementia cepit !

Jan Zoet, een rijmer te Amsterdam,
Of, zoo gij wilt, poëet,
Had, voor eene eeuw of anderhalf,
Zijn pen met vlijt besteed,
En werd zoo eind’lijk président
Van een geheele dichterbend;

Zij heette Liefde boven al,
En was zijn hoogste lust!
Zijn eigen woord, zijn zinspreuk was:
Niet zoeter dan de rust,
Doch, lacie! de arme hals vond t’huis
Nooit liefde of rust, maar eeuwig kruis!

Want Machtelt Klaas van Medemblik,
Die van geen liefde wist,
Was ’t wijf van Jan, zoo wereloos
Als een opregt Mennist;
Die Machteld, geemlijk van natuur,
Maakte onzen Zoet het leven zuur:

Vond zij den broeder-president
Verdiept in rijmerij,
Des spoog zij in zijn heil’gen vlam;
Dan graauwde en snaauwde zij;
En bragt hij kamerbroêrs in huis,
Dan riep ze: “Weg met dat gespuis!”
Maar hoor hoe ’t verder met hem ging:

E2 Jan Zoet, de Onsterfelijke. Anekdote.
Naar een zeventien eeuwsche legende 

door J.v.A. (handschrift)
(zie hoofdstuk 11, p. 669-670).

Jan Zoet, een rijmer te Amsterdam
Of, zoo gij wilt, poëet,
Had, voor een eeuw of anderhalf
Zijn pen met vlijt besteed,
En werd zoo eind’lijk president
Van een geheele dichterbend’;

Zij heette: “Liefde boven al”,
En was zijn hoogste lust! 
Zijn eigen woord, zijn zinspreuk was:
“Niets zoeter dan de rust”.
Doch, lacie ! de arme hals vond thuis
Nooit liefde of rust, maar eeuwig kruis

Want Machtelt Klaes van Medemblik
Die van geen vrede wist,
Was ’t wijf van Jan, zeer liefdeloos
En daarbij egoïst;
Die Machteld, knorrig van natuur,
Maakte onzen Zoet het leven zuur.

Vond zij den dichter-president
Verdiept in rijm’larij,
Dan bluschte zij die heil’ge vlam,
Dan grauwde en snauwde zij;
En bracht hij vrienden in zijn huis
Dan riep ze: “Weg met dat gespuis!”
Maar hoor, hoe ’t verder met hem ging:
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De brand der poëzij
Woelde in zijn’ geest, zijn brein, zijn bloed – 
Sloeg uit tot dweeperij – 
En hij geloofde, letterlijk,
Zich lid van ’t duizenjarig rijk (*)!

“Hem was in ’t nieuw Jeruzalem
Een beste plaats beloofd,
Eer, aanzien, lekk’re spijs en drank!”
Niets bragt dat uit zijn hoofd;
En toen hij dat geloof eens had,
Boog hij gedwee zich onder Mat.

Hij paaide met zijn droomgeluk
Soms zijne ontzagb’re vrouw;
Voorzeî, hoe ze, in dat paradijs,
Nog vreugd genieten zou;
Ja zwoer haar; dat de knekelvorst
Nooit aan haar leefdraad peut’ren dorst.

En hoe hem Machteld wederlei
Of huisbatailles won,
Jan bleef onwrikbaar bij zijn stuk:
“Dat hij niet sterven kón!
‘Maar ’t bleek den ziener eerlang, dat
Hij leelijk misgeschoten had:

Door zorglooshaid en gril op gril
Van plunje en splint beroofd;
Door geestvervoering, kommer, waan
En - Machteld - afgesloofd,
Beving hem onverhoeds de koorts,
Ontsteking, ijling en zo voorts.

“Mat!”, (vroeg hij in verbijstering)
“Kijk! zie j’ em daar wel staan,
“Den mag’ren Hein? .... hij wenkt mij wel,
Maar durft me toch niet aan;
‘Marsch!” (riep hij, als uit spotternij)
“Heer beenderkoning ga voorbij!”

Maar Machteld, Jan voor lang reeds moê,
Verhief haar zoete stem
En schreeuwde: “kom, geen gekheid meer!
“Ga jij maar meê met hem!”
En Jan, beducht voor vuist of schoen,
Zeî: “Schatje-lief! ja, ik zal het doen!...”

“Ai, ai, wat zijn zijn handen koud!...”
Was ’t laatste rijksvorstlijk woord,
En hij, die nimmer sterven zou,
Ging stil met Heinneef voort,
Zij leed was uit, zijn rust bereid;
En in zijn rijmerij bestond zijn heele onsterf-
lijkheid.

(*) Openb. XX

Het vuur der poëzij
Geweldig woelend in zijn brein,
Sloeg uit tot dweperij;
Hij zwoer dat Hein, de knekelvorst
Zijn levensdraad nooit breken dorst.

En hoe hem Machteld wedersprak
Of huisbatailles won,
Jan bleef onwrikbaar bij zijn stuk:
“Dat hij niet sterven kon!”
Maar ’t bleek den ziener eerlang, dat
Hij leelijk misgeschoten had.

Door zorg’loosheid en gril op gril
Van Have en goed beroofd,
Door geestvervoering, kommer, waan
En – Machteld – afgesloofd,
Beving hem onverhoeds de koorts,
Ontsteking, ijling en zo voorts.

“Vrouw” (vroeg hij in verbijstering)
“Kijk! zie j’em daar wel staan,
Den mag’ren Hein? ... hij wenkt mij wel
Maar durft mij toch niet aan;
“Marsch! (riep hij, als uit spotternij)
“Heer beenderkoning, ga voorbij!”

Maar Machteld, Jan voor lang reeds moê,
Verhief haar zoete stem
En schreeuwde: “Kom, geen gekheid meer!”
“Ga jij maar meê met hem!”
En Jan beducht voor vuist of schoen
Zei: “Vrouwtje-lief! ja, ’k zal het doen.”

“Ai, ai! wat zijn zijn handen koud! ......”
Was ’t laatst poëetlijk woord;
En hij, die nimmer sterven zou
Ging stil met Heinneef voort.
Zijn leed was uit, zijn rust bereid
En slechts ’s mans naam bleef in den tijd!



Bijlage 5 Verhalen van Jan Zoet in Wintersche Avonden, 1649

H. p. omschrijving door Zoet vermelde bron
1 12 Iemand tegen spek en roggebrood.

13 Zwitsers landman, altijd pap etend.
17 Man en dochter in Amsterdam zonder handen.
19 Blinde Jakob van Eik, Utrecht. 
20 Blinde Wachtendorp, Amsterdam.
23 Sterke en lenige boer, Bamberg. Camerarius
23 Heldhaftige Turkse soldaat. Leveliski, Polen
30 Jonge dochter in Holland, vroeg dood.
32 Ongelijk huwelijk. Lemnius
36 Meisje van 9 baart kind, Emden.
39 Vrouw baart na 4 jaar van de dood van haar man.
42 Schotse vrouw van 52 baart kind, Rotterdam.
43 Grijze priorin wordt weer jong. Taranta
43 Vrouw baart volwaardige zoon. Dodoneus
47 Man met andere man uit borst, Amsterdam.
53 Vrouw met hoorn, Purmerend. 
57 Omgekeerd hart bij drukkerszoon, Bazel. Plateus
58 Vrouw met drie borsten, Amsterdam.
59 Vrouw met erg veel zog. Cardanus
59 Edel jofferbloed uit linkerborst.
70 Neef van Zoet overlijdt met worst in de mond.
71 Jan Barents wordt ziek bij uitgever Jansonius.
74 Over twee slaapzuchtigen.
77 Een vuurtesteter bij Haarlemmerpoort.
77 Over een Ratteneter.
78 Boer eet broodmes, Pruisen.

2 86 Vasten van Eva Vliegen, Meurs.
88 Iemand 14 dagen zonder stoelgang. Fernelius
91 40 voeten lange worm in ’t afgaan. Platerus
93 Zeker dochter loosde 29 pond water. Cardanus
96 Vrouw door een vroedwijf slecht behandeld.
102 Vader van Zoet dood door beentje in vinger. 
102 Jongen van Rarop (Ransdorp) been en arm kwijt.
104 Soldaat met gezwel van zes pond aan arm.
105 Jongen van 18 jaar met groot onderbeengezwel. 
108 Voor- en nadelen van het gebruik van een drank.
110 Zieke man door gebruik van gif opeens beter.
110 Zieke edelman door grappen genezen.
111 Vleesachtig hoofd door kat genezen.
112 Zieke smid door brood eten verlost.
119 Over de tandpijn van Hertog d’Este. Kornelia Bentivogli

3 124 Ruzie twee schooljongens.
131 Staatkundig persoon met trommel in zijn hoofd.
133 Iemand waant zich kikker. Plinius
133 Inbeelding van de zoon van Plancius.

Bijlage 5 715



135 Iemand beeldt zich in graaf te zijn, Utrecht. 
138 Iemand die alleen het grootste wilde. Seneca
139 Iemand die zich belangrijker achtte dan de hertog. Beverwijk
139 Iemand dacht dat de aarde van glas was. Montanus
140 Iemand dacht zonder hoofd te zijn.
150 Over veel zinneloze fratsen.
154 Edelman plast in brandend dorp, Zienen.
157 H.J. Rijswijk, dichter in dolhuis, Utrecht.
161 Man direct na bejegening in tranen.
171 Dochters der eerbaarheid.
174 Vrouw in mans kleren, Den Bosch. 
175 Vrouw in mans kleren op Oost-Indisch schip. 
199 Bodinus met sterke memorie, Amsterdam.

4 216 Jakob Egh en de dolle stier, Zaandam. 
218 Losgebroken leeuw in Florence.
230 De kwade provoost Jan Spel.
242 Hevige jaloezie.
243 C. Theon werd door vrouw uit het gevaar gedragen.
250 De Parijse bruiloft van R. Anslo.
281 Misdadige jongeman pleegt uit kwaadheid zelfmoord.
285 Veenboer vermoordt zijn vader, Amsterdam.
287 Meisje doodt haar kind en wordt verdronken.
311 Schaking op de Amstel. Maagden-baak

5 319 Staartster in Oost-Nederland, 1618. 
328 Drie huizen door noodweer getroffen, Amsterdam. 
329 Noodweer boven Nederland, 1640.
342 Koe van onder en boven gemolken, Amsterdam. 
353 Voorstelling van een bejaard kind, Amsterdam. 

6 396 Vuur in Frankrijk met geen water te blussen.
398 Kennis van boteroproer, Amsterdam-Haarlem. 
405 Slag bij Duins. Jan van der Veen
411 Vele veldslagen der Zweden. 
415 Tweegevecht op Molenpad, Amsterdam 1647.
418 Strenge belegering Bergen op Zoom. 
418 Beleg van Breda, 1625.
418 Belegeringen van Frederik Hendrik. Zegekroon
434 Breda met bepaald zwaard dapper bevochten.
434 Ook zo bij Rochel.
438 Over verspreiding van de pest. 

7 450 Jongeman in zijn uiterste door God bewaard.
452 Jongeman uit raam gevallen doch behouden.
456 Kinderen uit omgeslagen schip gered, Leiden. 
457 Kind drijft onder Burgwalhuizen door, gered, Amsterdam. 
461 Verovering Zilvervloot, 1629.
462 Barlaeus vangt veel voor zijn rijmen.
468 Don Juan van Portugal verkrijgt vorstelijke kroon. 
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476 Amsterdams burger op beulsladder getrouwd. 
478 Konradijn en Frederik door Karel van Anjou onthalsd.
482 Th. Wentword wegens hoogverraad onthoofd. 
482 Willem Laud gedood, 1645.
482 Leven en dood van Karel I, Stuart.
484 Dood van Hamilton en Holland, 1649.
491 Overlijden Frederik Hendrik met gedicht van R. Anslo.
501 Overlijden Hugo de Groot, gedicht van J. van den Vondel.
503 Overlijden P.C. Hooft, gedicht van Jan Zoet.
503 Overlijden Van Baarle, gedicht van J. van den Vondel.
505 Gedicht op Vossius.
506 Overlijden Tesselschade Roemers, gedicht van C. Questiers. 
511 Overlijden Roelof Pietersz.

Bijlage 6 Vragen en deelnemers in de Parnassus aan ’t Y, 1663

De eerstgenoemde dichter onder elke vraag heeft de hoofdprijs verworven. Het getal achter de
naam van een schrijver geeft het aantal gedichten aan dat hij als antwoord op de desbetreffende
vraag inleverde. Bij de prijsuitreikingen heeft Zoet voor de winnaars een lofdicht vervaardigd
en soms ook voor de dichters op de tweede en derde plaats. Zie hoofdstuk 8, p. xx.

Vraag I (p. 1)
Om, uit zijn onrust, in de zoete rust te raaken?
Hoe zal ’t den armen mensch, op deese weereld maaken,
T.D. Blok (3), Leeft Vrolik [L. Visscher] (2), Schout haat en nijd, Namaals Volkomen, Piet
Hein, Ick leef in de bladeren, J. Steendam, K. Verloove – Zoet voor Blok.

Vraag II (p. 7)
Waar word de wijste Man het lichtste door verleid.
En, speelende, gevoert van ’t pad der Zaligheid?
D. Zoutman, K. Verloove, Leeft Vrolik [L.Visscher], J. Steendam – Toespraak Zoet; Zoet voor
Zoutman, Verloove.

Vraag III (p. 13)
Wat is het allerbest en ontelbaarst op Aarde
’t Geen, by de Menschen, word geacht het minst van waarde.
A. Leeuw, T.D. Blok, K. Verloove, D. Zoutman, L. Visscher, J. Zoutman Jr. – Zoet voor Leeuw,
Verloove, Blok.

Vraag IV (p. 19)
Wat is ons nutter, ’t Kruys in Arremoed’, te draagen,
Of weelde in voorspoed, om God, namaals, te behaagen?
K. Verloove, J. Zoutman Jr., A. Leeuw, L. Visscher (Leeft Vrolik) – Zoet voor Verloove, Zout-
man Jr., Leeuw.

Vraag V (p. 26)
Hoe zal een Man zijn recht, en Achtbaarheyt bewaren,
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Als een boze Vrou, in gramschap uit durft varen?
J. Steendam, K. Verloove, A. Leeuw, P. Rixtel,  Lieft Stantvastigh [Schuilerus],  J. Zoutman Jr.,
F. van den Heuvel – Zoet voor Steendam.

Vraag VI (p. 42)
Ken ’t alderquaadste Wijf, met vuur, en vlam te braken,
Een goed, en op-recht Man, wel boos en sinloos maken?
J. Steendam, K. Verloove, P. Verhoek, J. Zoutman Jr., Fidem Spiro, In Verbo Spero, Ludentio
Studio, Lieft Standvastigh [Schuilerus] – Zoet voor Steendam, Verloove, Verhoek.

Vraag VII door Tako Kasius (p. 55)
Indien u Moeder, Vrouw en Kind, was straffe waard,
En dat gy, een van drien, kost vrijden van het swaard:
‘k Vraag: wie gy schuldig bent na liefde en na trouwen,
(So’t stond in uwe macht) het leven te behouwen?
J. Steendam, K. Verloove, Fidem Spiro – Zoet voor Steendam.

Vraag VIII (p. 62)
Hoe zal een Christ’lijk man, zich, in de Huiszorg, voegen,
om God, en sijn gezin ten vollen te vernoegen?
K. Verloove, J. Zoutman Jr., Lieft Stantvastigh [Schuilerus], J. Steendam, J. Staatz, In Verbo
Spero, Fidem Spiro – Zoet voor Verloove, Zoutman Jr., Lieft Stantvastigh.

Vraag IX (p. 79)
Is Liefde altijd een deugd, en Tooren altijt Zonde,
Of word nu ’t eene, en dan ’t ander goed gevonden ?
K. Verloove, J. Steendam, H. Bruno – Zoet voor Verloove.

Vraag X (p. 89)
Waar meê windt d’arme mensch hier ’t alderhooghste Lot,
En door wat middel: maakt hy sigh een Vriend van Godt ?
K. Verloove, J. Steendam – Zoet voor Verloove.

Vraag XI (p. 95)
Indien gy, van uw Vriend belast word met een zonde,
Daar aan, dat ghy u self, noyt schuldig hebt gevonde,
En hy, wil evenwel, dat ghy u schuldig acht,
Of vreed, en vriendschap derft, so gy u recht betracht
Wat staat u dan te doen? sult ghy u recht bewaren,
Of, om zijn vriendschap, u met vreemde schuld beswaren?
J. Steendam, K. Verloove – Zoet voor Steendam. 

Vraag XII door K. Verloove (p. 102)
Soo d’Ouders haat (door waan) gansch onverset’lijk fel, brandt,
Wat staat een Soon te doen, tot Ziel en Lichaams wel-stand?
J. Steendam, P. Verhoek, H. Bruno, P. Rixtel, J.P. Beeldhouwer, F. Verloo, K. Verloove – Ver-
loove voor Steendam, Zoet voor Steendam.

Vraag XIII (p. 118)
Wat is de Hoovaardy, die ’t vleesch zo lekker smaakt,

Bijlagen718



En welk is ’t merk, waar door sy kenbaar wort gemaakt.
T.A. van der Laan, J. Steendam, J.P. Beeldthouwer, K. Verloove, Fidem Spiro, In Verbo Spero,
F. Verloo – Zoet voor Van der Laan.

Vraag XIV (p. 137)
Wat is gierigheyt, die niet dan dieven teelt,
Voor een afgrijslik beest? en welk zijn dogh de vruchten,
Daar door sy haar selfs heel levendig verbeelt,
Terwijl sy Wêew en Wees, te jammerlik doet sugten?
P. Verhoek, J. Steendam, K. Verloove, Lieft Standtvastigh [Schuilerus], J.P. Beeldhouwer, Fi-
dem Spiro, In Verbo Spero – Zoet voor Verhoek.

Vraag XV (p. 153)
Op welke een wijze zal men ’t oude jaar volenden?
Dat God sijn zeegen ons in ’t nieuwe toe mag senden?
K. Verloove, In Verbo Spero, Arent van den Bosch (Emden), Fidem Spiro,  J.P. Beeldhouwer,
P. Rixtel, Lieft Stantvastigh [Schuilerus], P. Verhoek (Slotzang) – Zoet voor Verloove.

Bijlage 7 Zinspreuken van Jan Zoet

Verschillende publicaties heeft Zoet ondertekend met een schuilnaam, waarmee hij in de mees-
te gevallen op een puntige manier vaak in de vorm van een zinspreuk of sententie, zijn mening
formuleerde over wat in de tekst aan de orde geweest was.  

zinspreuk in zie Bijlage 1
Deugd, baart rust ’t Is vergeefs gevlugt B 78
Elck sijn tijdt Woedende Wraak van Izaak Doreslaer B 37a-b
Elck voor zich ’t Groote Visch-net B 54a-b
Elck zen beurt Droom of Tyding uit den Hel B 37a-b
Fop,/Roffel al voort Grove Roffel C 10
In lijden geduldig DW, p. 150 B 81a
I. Soet, niet Soeter Hedensdaagsche Mantel-eer B 3a-b
Niet Soeter Clorinde en Dambise B 15
Quam dat niet Zoet Keer van ’t kreple Lijk-dicht B 29
’t aer Iaer weer wat Amsterdamsche Waersegger 1640 B 16
’t End draagt de Last Krachteloose Staat-Sucht B 46
Verdraag de Zotten Palm-kroon voor de Heeren Bikker B 43a-b
Voorspoed verheft D’Engelsze Knipperdollingk B 47
Vreede is best ’t Hollandtsch Rommelzootje B 41a-b
Waermondt De sprekende Toonbanck B 77
Zeegen baart Nijd Lauwer-kroon voor Theodoor Stos C 17, Bloemkrans p.547
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Bijlage 8 Iconografie van Jan Zoet
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Afb. 1 1637, Gravure in het Amsteldams Minne-beekje,
Tweede Deel, p. 121 (Bijlage 1C, nr. 3b). 52x75 mm.
Graveur onbekend.
Toeschrijving onzeker, alleen op basis van het bijpassende gedicht
alsmede op andere portretten van hem voorkomende karakteristie-
ken, zoals de sik en brede hoed. Zie hoofdstuk 2, p. 96-97.

Afb. 2 1641, Gravure in de Maagden-baak, p. A2vo

(Bijlage 1B, nr. 20a). 60x 80 mm. Graveur onbekend.
Zie hoofdstuk 3, p. 168.

Afb. 4 1661-1670, Detail van het schilderij
op paneel ‘Prinsjesdag’ (46x62 cm) door Jan
Havicksz Steen (1626-1679) – persoon op het
linker gedeelte. Collectie Rijksmuseum Am-
sterdam: inv. nr. SK-A-384.
Toeschrijving van dit portret op grond van uiterlijke
kenmerken van de afgebeelde persoon en de omrin-
gende personen in een herbergenscenering. Zie over
dit schilderij o.m. de monografie van L. de Vries, Jan
Steen (1992). Zie voorts hoofdstuk 9, p. 518.
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Afb. 3 1645-1655, Tekening op papier, in rood krijt, opgewerkt met wit krijt. 270
x 182 mm. Toegeschreven aan de tekenaar en schilder Jan van den Bergh (1587/88-
na 1649) (waarschijnlijk door I.Q. van Regteren Altena). Collectie Teylers Museum
Haarlem: inv. nr. PP 1392. 
Middenonder: ‘Jan Soet, Amsterdam digter’. Onderaan op opzet in later handschrift: ‘A...O 1674,
Parnassus aan ’t IJ’. Over de tekenaar: M.C. Plomp, The Dutch Drawings in the Teyler Museum. Volu-
me II. Artists Born Between 1575 and 1630. Haarlem, Gent, Doornspijk 1997, p. 77, nr. 53 (met afb.).
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Afb. 5 1675, Gravure in d’Uitsteekenste
Digt-Kunstige Werkken, ingevoegd na p.A*5
(Bijlage 1B, nr. 81a). 135x80 mm. Graveur
onbekend. 
In de DW -uitgaven van 1714 en 1719 bevindt zich een
latere staat van dit portret. Zie hoofdstuk 10, p. 628-
631.

Afb. 6 1674-1681, Mezzoprint, 1350x100
mm. Graveur: Harmen de Mayer (1621/25-
1701). Collectie Rijksprentenkabinet Amster-
dam: inv. nr. PA: RP-P-1908-377.
Zie over deze tekenaar en uitgever F.G. Wal-
ler, Biografisch Woordenboek van Noord Ne-
derlandsche Graveurs. Amsterdam 1974, p.
218. Onder het portret bevindt zich het vol-
gende gedichtje (van Mayer?):

Siet Hier een Schets na Ian
sijn dicht en nam [sic] was soet
Sijn dichtkunst liet hij dan
doen Hem de doodt ont moet.
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Afb. 7 Vroege achttiende eeuw? Gra-
vure, 118x94 mm. Graveur onbekend.
Collectie Teylers Museum, Haarlem: inv.
nr. PP 1395.
Rechtsonder op de drager in oud handschrift: 
J. SOET Poeët.

Afb. 8 1750-1760, Opgewerkte (pen)-
tekening, trompe-l’oeil, 260x400 mm.
Maker onbekend. Linksonder afbeel-
ding van Zoet. Collectie UBA: Pr. D
2391.
Zie hoofdstuk 11, p. 662-664
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Afb. 9 1825, Gegraveerde illustratie in
de Nederlandsche Muzenalmanak
1825, t.o. p. 64. 65x85 mm. Graveur:
J.C. Bendorp (1766-1849).
Zie hoofdstuk 11, p. 668-670.

Afb. 10 1922, illustratie in Johan Fabricius,
Eiko van den Reigerhof 1930, p. 70. 110x70
mm. Tekenaar: Johan Fabricius.
Zie hoofdstuk 11, p. 675.
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Bijlage 9
Index op alle werken van Jan Zoet

De titels zijn waar mogelijk ontleend aan de vroegste uitgaven. De andere titels komen uit de
Digt-kunstige Werkken (DW), of zijn een incipit en tussen aanhalingstekens geplaatst. Andere
bronnen en verduidelijkingen zijn tussen haken toegevoegd. Bij de weergave van de lidwoor-
den als d’, des, den, der en ’t zijn ‘de’ en ‘het’ als ordeningsuitgangspunt gehanteerd. De linker
kolom verwijst naar het desbetreffende paginanummer in de DW en de rechter naar dat in deze
studie. Ontbreekt een bladzijdennummer, dan is het betreffende werk niet besproken of ver-
meld. Volledigheidshalve zijn ook de grafschriften die anderen op Zoet en Rixtel hebben ge-
schreven, voorkomend in de DW, opgenomen.

DW studie
Aan d. Jakob Heijblok [Farrago Latino-Belgica]
Aan de Brilgebruikkers 266
Aan Den Doorlugtigen, Hooggebooren Wolfgangk Wilhelm 300 333-334
Aan de Edelen, en Hoog-geleerden Heere, Jakob Westerbaan   87  371-372, 671
Aan d’Eerbaere Joffers der Steede Delft 375-376
Aan den geleerden heer Jakob Heijblok 1 [Farrago Latino-Belgica] 461
Aan den geleerden heer Jakob Heijblok 2 [Farrago Latino-Belgica] 462
Aan de Hollanderen                                        284  596
Aan de Nieuweveensze vaarzemaakers                        305 
Aan d’onnutte Staat-bemoeiers                             285 596, 597
Aan Hare Hooghaid Me-Vrouwe de Princesse Amelia van Solms 132  372-374
Aan Jan Volkkaartsz                                       213 236-238
Aan Judith                                                219 292-293
Aan den Zelven                                              219 293

Aan Kornelis van Kraaiepoel                               256 603
Aan K.v.H.                                                306 349-350, 635
Aanraadinge tot Kristelik meedelijden[Nieuwe Vaakverdrijver] 569-570
Aan Raintje, Vaader van Oene                              267 189
Aan Schipper Klaas                                        217 606
Aan T.D.                                                   63 501
Aan Wouter de Waagnaar                                     89 603
Een Ander 89 603
Een Ander                                   89 603

Aen de Beschouwers Van de Zoete Rust                       61 466
Aen de Konstlievende beminners der Treurspeelen 463-464

[I.v.Vondels Treurspeelen]
Aen de Spraakgeleerden Adam Boreel                         55 225-227, 

539, 634
Aen  Dr. P.A. Codde Op zijn schoone, doch bedriegelijcke, 151-152

Alfreda [Alfreda]
Aen Joris de Dekker op zyn luitenantschap 249 603
‘Al dat de Zielen nut’ [Voorhof der zielen] 563-564
Aemsteldam’s Begin enVoortganck 140 310-311
‘Amstelsche vrywillige slaven’ [Minne-beekje] 100
Amstels-Klok-Mirakel        51 274
Amsterdamsche Waersegger 124-127, 149, 150
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An d’Eerbaare Machtelt Klaas 227 320-321
Antwoorden op de vragen van de Witte Angieren             270 505-511
Aubade [Minne-beekje] 92
Baazuine des onschulds                                    308 332-333, 

635
Bachus Hoogh-tijdt 235 101-109, 

175, 633
Banket-rolle                                              358 607
Banket-rolle                                             362 607
Bedenkking over ’t Britsche en Nederlandsche Zee-gevegt    57 
Beerinne-vangst Gepast op ’t Over-gaan van Duin-kerkken    67 202-204
Bindzel-Zin                                               357 612
Bloedige Scheeps-Stryd 346
Bril-regt                                                  62 
Bruilofs kwikken                                          363 607
Bruiloft Abr. Klaverblad en Eliz. Hontom                   341 608, 610
Bruiloft Floris H. Visscher en Marytje R.de Hondt          340 608
Bruiloft Joan Gramsberg en Janneke Monstermans            332 608
Bruiloft Joan Selkaart en Elizabeth van Hoof                  336 608
Bruiloft Johan Bas en Anna de Marees                      321 608
Bruiloft Kornelis Jansz. en Marytje Huiberts          352 608
Bruiloft Louys Kraayer en Adriana de Gein                 328 608, 609
Bruiloft Pieter Muis en Anna Beeverburg                   325 608
Bruiloft Tobias Zwytser en Joanna Burggraaf               348 608
Bruiloft Willem Dop en Aletta Niezen                      345 608
Bruyloft, bruyloft, keyeren hoort [Minne-beekje] 94, 101
Bruylofts-Drinck-Liedt [Minne-beekje] 
Bruylofts-Liedt [Minne-beekje]
Bruylofts-vreucht 7 [Minne-beekje]
Bruylofts-vreucht 86 [Minne-beekje]
Cambajas Minne-suchtjens [Minne-beekje] 96
‘Chelittema waerde Vrouw’ [Minne-beekje] 97
Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel 71-85, 137, 640
Dageraeds-begroeting [Minne-Beekje] 99
Dank-offer Opgedraagen aen Jacobus van der Waaijen, 143 575-576

Hooftman Vaandel
Danck-offer aen de Wet-houders Van ’s Graaven-haage 131 432-433
De Adellikke Huisvader 404-407, 

652
d’Aeloude, en Onverwelkbaare Hoofd-kroon                  380 497
Den Afgrijsselikken Staart-man 34 336-340, 

634
De bedroogen Hoop, Aen de Vreedelievende Hollanders 42 521-523
De Beurs Aen I.V.V.                                       247 190-192
De Dood van d’ E.E. Zeeheld Marten Harpertzen Tromp         194 348
Des Doods Wreedhaid over ’t eelendig Leeven                77 601-602
d’Engelsze Knipperdollingk Of de woedende Kromwel 50 343-344
De Gehoonde Koninginne                                    259 299-302, 

318



De geschoren Hollander 44 378-380
De Geurrijke Sypres Kroon, Gezet op het Lijk van Gerard Schaap 145 317
De Goddelikke Genaade Beweezen aan Juriaan Jansz 249 398-399
De Groote Aal-fuik 162 392
Den Grooten Hollandzen Hoofd-smit                          29 531-533
Den Grooten Zweedschen Kuyper 58 399-402
De Heerlijkhaid van Vrankryk                               209 597
‘Den Hemel zeegen dy, en storter vruchtbre stralen’ 184-185

[Enno en Henriëtte]
De herstellinge van Britanje En Oranje                     134 436-438, 439, 557
De Krankke Krankke troost                                  68 245-247
De Kristelikke Kruis-poort 172 457-460
De lagghende Boer                                          90 

Op ’t zelfde                                             90 
De Maagdelikke Praalkroon Aan E.W.                        311 382-383
‘Des menschen wil staat nummer stil’ [Album Nyendael] 503-504
De Mot in ’t Vossevel 438-440
d’Ontstelde Luitte                                        306 242-243
d’Onvergelijkkelijke Nederlandse Tongslyper                31 533-535
d’Onverwelkbaare Cypreskroon, op het lijk van Joost de Baats 204 614
d’Onverwelkbaare Lauwerkroon om ’t Hooft van Klaas  229 614

Klaasz Klainbergen
D’Onversadelikke Pleitzak 73  586-587
d’Opregte Kuishaids Proef                                 294 290
d’Oranje Zeegen-kroon Gevlogten om ’t hooft van 295 199-202

Freedrik Henrik
d’Overfelle Stryd tusschen de Vette Vlees-tijd en de 75 600-601

maagere Vasten
De Pest Tot de wanhoopende Vluchtelingen         67 502
De sprekende TOONBANCk Aen de Verkofte Hollander 261 581

[De verkofte Hollander]
De standvaste, en vervolgde Gravinne van Bentem           148  557-559
De trouw- en sterfdag van wijlen Anna van Duinen en 608, 611

Lodewyk Walraven
De Verwelkte Hoofd-kroon Van de Spiegel der Onkuysheyt 381 497-498
Der Weezen Troost                                         250 398-399
d’Ydele vlugt Vertoont in de schielikke Dood van Kornelis en 262 581-588, 648, 663

Jan de Wit
De Zaale van Oranje                                       177 441-449, 627, 634
De zeegepralende Neederlandse Zee helden 528-529
Delfsche Zinnebeelt of Vorstelyke Verrekyker                                    376-378, 379, 633
Dood en verrijzenis van Karel Gustaaf                     286 363-365
Dood-Rolle, ende Groef-maal Van Floortje Floraas 369 53-56, 134
Drinck-Liedt [Minne-beekje]
Drollige Afval voor Malle Oene 266 188
Droom of Tyding uit den Hel [=Reis Na de Hel] 47 271-274, 633, 646, 

658, 671                        
Duitslands Oorlogs-wee 146 243-245
E.E. Achtbaare wijze, Welgeleerde, en zeer bescheiden 573-575

Heer J.de Witt [brief]
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‘Eere zy God in de hoogste hemelen, ende vreede op der aerden’ 235-236
[Munster]

Ernstig Antwoord Aan Karel Verloove 63 603
Floraas Uitterste Wil                                     203 57
Floraas Wind-Waghen, vergeselschapt met haer sotte Kinderen 199 58-61, 633
Flooraas Zwijmel snikken 366 51-53
Fuunsche Beerejagt Of de Luis op de Kam                    64 417-418, 460
Gants geen profijt, en ’t leven kwijt                     320 553
Geboorte-feest Van zijne Doorlugtige Hooghaid Wilhem Henrik 95 365-371
Geboorte-groet aan d’eerbaare, en Deugdrijkke A.B. 253 614
Geboorte-groet Aan Nikolaas van Meedenblik d’Oude         228 344-345
Geboorte krans Voor Anna Pauw                          214 615
Geboorte-taart van Rainier Redinkhoven                    255 615
Geboorten-groet aan V.B.                                  254 614 
Gebruik des Overvloeds                                     91 
Geestelikke Door-zichten 213-221, 643, 644
Geluk-wensching aan den E.Heer H. de Moucheron             124 603
Gevainzde Vlaijer                                         310 333
Gnemon 36, 38, 146, 638
Godts genaadige Tugtroede                                 303 589
Grafschrift op Jan Zoet, A. Leeuw                          385 592
Grafschrift op Jan Zoet, anoniem                          387 
Grafschrift op Jan Zoet, anoniem                          389 
Grafschrift op Jan Zoet, anoniem                          390 
Grafschrift op Jan Zoet, anoniem 

Op ’t zelfde                        389
Grafschrift op Jan Zoet, H.D. de Graaf                     388 
Grafschrift op Jan Zoet, J. Fransz. [Hercules]                        385 591
Grafschrift op Jan Zoet, J. M.de Vry                       386 
Grafschrift op Jan Zoet, J. Rex                            385 
Grafschrift op Jan Zoet, J. van der Doos                   386 591
Grafschrift op Jan Zoet, J. van Velzen                     388 592
Grafschrift op Jan Zoet, K. Krook                          387 593
Grafschrift op Jan Zoet, K. Verloove                       386 17, 594
Grafschrift op Jan Zoet, M. Kooman, de Jonge               390 
Grafschrift op Jan Zoet, N. de Vree                        390 
Grafschrift op Jan Zoet, O.J. Koopman                      388 495, 592
Grafschrift op Jan Zoet, T. Rippertsz                      390 593
Graf-schrift op Pieter Kornelisz Hooft                    300 617
Grafschrift op Pieter Rixtel 382 589
Grafschrift op Pieter Rixtel, J.M. de Vry 382
Grafschrift op Pieter Rixtel, Jacob Fransz. [Hercules] 382
Grafschrift op Pieter Rixtel, G. Blaupot  383
Grafschrift op Pieter Rixtel, M. Koomans de Jonge 383 592
Grafschrift op Pieter Rixtel, T.A. vander Laan 383
Grafschrift op Pieter Rixtel, T. Rippertsz 383
Grafschrift op Pieter Rixtel, Joan Luiken 384
Grafschrift op Pieter Rixtel, K. Verloove 384
Grove Roffel 31, 109-113, 127, 

133, 149



Hedensdaaghsche Mantel-eer 1 31, 42-49, 105, 109,
175, 634, 638

Hel en Heemel 424-430, 627, 634, 
654, 661

’t Begin is zonder wetenschap’ [Trap des Ouderdoms] 238-240
Het Doodshooft op de Baar 90 603

Anders 90 
’t Gezeegende Staatschip der Vrye Vereenigde Neederlanden 71 541-543
’t Groote Vischnet 155 389-398, 413, 504, 

571, 599, 659, 660, 
671

’t Hollandts Rommelzootje 304-314, 328, 447
’t Hooft vol Muizenesten                                    90 597
’t Jaar-Feest der Geboorte Van zijne Doorlugtige Hooghaid 117 554-557

Wilhelm Henrik 
Het Jaarfeest van Herodes boortedag                       215
’t Leeuen en bedrijf van Clemendt Marot 351-355, 652
’t Leeven, en bedrijf van den Hooftketter, en bedrieger 564-568

Francisco Joseph Borri
’t Nutte en Noodige Raiskleed Geschonkken aan Arendt      164 605-606

Franszoon Kooningk
Het Tiktak bord                                           304 618
Het Tooneel der Engelsze Eelenden 301 265-267
Het triomfeerende Amsteldam                             125 526-528
Het Triomfeerende Laiden 109 414-417
Het Zwaard by ’t Woord                                    191 598
Hoofd-kroon Van de Waarde Spiegel, der oprechte Kuysheyt  379 497
Huis-Wetten   62 618
Huuwliks Zinne-beeld                                      356 612-613
Huuwliks-Spiegel                                          355 612-614
Huuwlix Voorspook 316   550-554, 631
Huwlix – Praal – Troon (voor) Andreas Meyer, en Hester 608, 611

van Wassenbergh
Huwlix-wit voor Adam Heysterman en Hester Mol 187, 607
Iaers-Liedt [Minne-beekje]   100, 316                        
In Teegenspoed kloekhartig 244 515-516
Jaargetijde, der Geboorte-dag van Jan Klaasz Kwispel     231 616
Morgen-wensch aan den Zelven                                233 616

Jaargetijde, der Geboortedag van Karel Verloove           230 493-494
Jaar-gety Van de Geboorts-dag van Abraham Moolenyzer      252 615
Jan Zoets Intreede Ter Konst-Schoole van Mr.Klaas Hendriksz.      150 512-514

Gietermaaker 
Janijs Minne-klachten [Minne-beekje]       97
Jochem-Jool ofte Jalourschen-Pekelharingh 37, 62-69, 115, 188,

560, 639, 640, 651
J.S. Vreughde-gesangh [Minne-beekje] 98           
Keer Van ’t Kreuple Lijk-digt 93 233-235
Klagteloose Staat-sugt 40 340-342
Kornelia Bentivoglia 248-257, 310, 644
Kornelis Tromp Verwellekoomt 264 529
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Kraam-vreugd 215
Krelis Joosten vryery [Minne-beekje] 98, 101, 640
Kristelikke Kruisweg                                      207 380-382
Kroone Van de Spiegel der Zeedige Kuishaid                378 496
Kupidoos Kwak-praatje                                     373 607
Kus-vermaak                                               305 
Kwikken aan d’Amsterdamsze Venusjankers                   375 128-130
Lalandes Quatertemperdagen [Soete vryagie] 453
Lankgmoedig [sic] en Voorzigtig                                 221 619
Lauwer-kroon Voor d’ Agtbaare Theodoor Anthonio Stos 170 603
Lerinds Clachten [Minne-beekje]
‘Lestmael int kriecken van den dagh’ [Minne-beekje]
Letterkrans Ter Bruiloft van Adriaan Noirot en juffrouw 608

Christina van der Horn
Liefdens-Gevley [Minne-beekje] 95
Lijk-Toorts en Geboorte-zang 314-316, 318
Lof-Dicht Ter Eeren den Edel. Manhaftigen Zee-Heldt Marten 119

H. Tromp
Lot-vers Ter Looterye op der Schelling                    223 570
Lof-verzen op plaatzen in Brazil                          224 240-242
Maagden-Baak 36, 166-184, 651, 

573
Mays-vreught [Minne-beekje] 35
Meyspel.Uitbeeldende de winninge ende wederwinninge van 19, 32-33, 638

Schenckenschans
Minnaers-klaght [Minne-beekje] 93
Minnelijcke Twee-spraeck, tusschen Garint en Sylvia [Minne-beekje] 
Minne-Suchtjens [Minne-beekje]
Mins-Gelijckheyt [Minne-beekje] 96
Morgen-Wekker voor Joost van den Vondele                     79 409-413
Nieuwe-Jaars-Gift Gemaakt voor Jan Otten                  152 361-363
Olimpia’s treur-spel 36, 135-146, 156, 

178, 211
Olyf-krans Gevlogten voor den Heere Prezident De Thou     138 387-389
Onbedagtzaame Zorgloozhaid                                292 290
Onderschaid tusschen Vreede en Oorlog                     303 588
Ongevainzde Vriendschap                                   310 333
Op den Admiraal Tromp                                     265 529, 636
Op het Zelfde                                   265 530

Op de Afbeelding van een Visscher                         193 598
Op d’Afbeelding van Karel Verloove                        256 493-494
Op de Afbeelding van Komelis de Wit 583-584
Op d’Afbeelding van Joost Hendriksz. 310 197-199

Op den Zelven 311 
Op d’Afbeeldinge Van de Gewapende Majestait Freederik de   91 403-404
Op d’Afbeeldinge Van de Gewapende Majestait Karel Gustaaf   92 402-403
Op d’Afbeeldinge van Karel Stuart 538-539, 634
Op d’Afbeeldinge van Nikolaas Tulp                        193 607, 671
Anders                        194 
Anders                                        194 
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Op d’Afbeeldinge Van zijn Doorlugtige Hooghaid Wilhelm 92 606
Freedrik

Op Broershert, kluchtspel door A.Leeuw [Broershert] 559-561
Op de Bouwkonst tot Amsteldam                                   218 
Op den Zelven 218

Op de Brand in de nieuwe-zijds Houttuynen tot Amsterdam 90 502-503
Op de Brandt in de Lipstadt                               285 502
Op de deugdelooze Hoflingen                               300 598
Op den Europischen Marcurius                              283 385
Op de Goud-wolven                                         298 596
Op de Graf-steen Van Catharina de Vries                   206 617
Op de Graft-steen Van den Wel-Edelen Hooggeleerden Heer, 449, 617

Myn Heer Jacob Cats
Op de Klooster-bende                                      284 598
Op de kragt van ’t Goud                                   285 
Op de laate, en strenge Koude, in ’t Jaar 1667            220 617
Op de Neederlandze Vreede [Olyf-krans]    299 259
Op d’Onbarmhartighaid                                     294 670
Op de Regel: Gereed geld spand de Kroon                   305 618
Op de Roofzucht                                           288 188
Op de Scheppinge                                          151 514-515
Op de Stijfzinnighaid                                     284 596
Op den Tabak                                              222 384-385
Op de Tijd                                                287 
Op de Titul-plaat [Olyf-krans] 259
Op de toveres Circe, treurspel [De toveres Circe] 562
Op den Volmaakten Hoovelingk 198 331

[Leyts-man der Hovelingen]
Op de Weereldlikke Geschiedeniszen                        288 385-387
Op de Weerlooshaid                                        220 598
Op de Wijn                                                305 
Op de Zee-Hopmannen                                        57 524
Op de zeekkerhaid van Godts Genaade                       299 598
Op Deziderius Erasmus                                     299 603
Op drie Snyers                                            304 
Op een Geldgierige kanonik                                292 290
Op een gety leezende Monnik                               295 290
Op een groote Neus                                        303 
Op een Hoonig-slikkende Boer                              293 290
Op een maager Paardt                                       63 350-351
Op een Roemer                                              90 
Op een Schaistok                                           62 619
Op een Tabakrookker                                  62 619
Op een Tabaks Dooz                                        304 304
Op een Wijn-roemer                                           62 619
Op een wonderlikke Raisbeschryving 191 327, 633

[Parciaensche reyse]
Op een zwijmende Boer                                     291 290
Op Floris Tin                                             293 290
Op ’t Afbeeldzel van Karolus de Eerste                     52 263
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Op ’t Afbeeldzel van Karolus de Tweede                     52 264-265
Op ’t Affronteeren van het Hol, Men praet van 452-453, 648

’t Fret als ’t Hoetje sol [Soete Vryage]
Op het Beeld van Jan Meerhuysen                           195 356

Anders 195 356
Anders 195 357
Anders 195 357

Op het doorbreekken der France Krijgsvolckeren          303 589
in de Betuwe

Op ’t Kindschap van Staat Van zijn Hooghaid                   302 535-536
Wilhelm Henrik

Op ’t Meerrijkke Alkmaar                                  220 617
Op ’t overgeeven van het Prinsselik Zinnebeeld            123 419
Op ’t schielik Overlijden van Jan van Bergen              265 614
Op het verdrenkken der Egiptenaaren, en de vreugde 251 599

der Hebreen
Op het verdrukken der Hebreen                             251 599
Op het vertrek van mijn kommiszaal Parang                 264 619
Op ’t Waapen van Amsteldam                                142 330
Op J.Z.                                                   218 595
Op Jonk-Heer Jan van Gelder                               218 589-590
Op den Zelven                             218 

Op M.T.                                                   190 595
Op St. Pieters Naazaat                                     284 598
Op vier Jannen                                            264 
Oranjens gesontheijt 519, 633
Palm-kroon Voor de Heeren Andries en Kornelis Bikker 81 311-313, 318
Papier voor Goud                                          115 370-371
Parnassus aan ’t Y, of Konst-schoole ter Deugd 27, 29, 464-490, 

505, 519, 592, 601, 
650, 651, 661, 674

Pligtschuldig Dank-offer Aan den Zoetvloeienden digter 216 493
Kaarel Verloove

Poetize Lauwerkroon, Dankbaarlik opgedraagen den  282 511-512
Konstlievende Rijmer T.R

Post-hoorn Geblaazen voor voor de Heeren en Kooplieden          203 316-317
van Amsteldam

Praal-kroontje Aan Juffr. Izabella                        219 603
Prinsselik Zinnebeeld Toegeaigent aan zyn Hooghaid 121 419-423

Wilhelm Henrik
Prophetische Refereynen 221-225
Raad voor de Mild                                         291 605
Raiswensch aan Petronella                                 221 605
Roomsche-Vreucht, Op de Spaensche-Winst. Door den 122

Hollantschen Tromp
Ruuw Ontwerp, Van de Beschilderinge in de                             177 442-444

Zaale van Oranjen
Schoole de Jooden 294-299, 405, 408, 

652
Sluyt-vairs [Olyf-krans] 259



Spaensche Ackermenten op den Hollantsche groet 121-122
Spiegel der bloohartige Hopmannen                          57 524
Spore der Danckbaerheyt [Journael] 120
Staf des ouderdoms                                        193 588
Stroppe-klagt                                             245 192-194
Ter intreede van den Heer Geeraard Bikker                 224 267-268
Ter Intreede Van de Loottery Tot Muiden                   222 
Ter Loottery tot Maasland-Sluis                           223 570-571
Ter Verjaaringh van Kornelis Hofland                      234 614
Testaments Openinghe en Uytdeelinghe 56-58
Thimoklea 154-166, 178
Toegift aan de Boenisten                                  176 459
Toezang Gepast op de Regel: By de Wijn, en by     357 613

de Jeugd
Trouw-penningk                                            228 

Anders                                            228 
Anders                                            229 

Tugt-roede                                                 83 603-604
Tweede Deel van Drooge Goosen 35, 36-41, 560, 639
Uitlegging over de Metamorphosis 194-196, 548
Uit water Brand                                           319 552, 641
Veel Hoofden, veel Zinnen                                 287 597
Verklaaring over de Zinnebeelden Op de 137 546-547

Gedenkpenning
Verklaaringe van de Balletten                             313 430-432
Vertoningen gepast op de Blyde en Staatcyrijkke 433-436

Inkoomste van Karel II
Vlees-lust                                                 79 601
Volkoome Vertoog Der Holstainsze Gezanten                 196 328-329
Voor K.D. Boerejongen                                      223 571
Vorstelikke-Lijk-Staasy 260-263
Vraag aan eenige Godtgeleerden                             308 599
Vreede-Hail Toegepast op het loffelik Sluiten der 167 539-541

Eeuwige Vreede
Vreede Nut Aan zijne Keurvorstelikke Doorlugtighaid 212 350

Karel Ludwig
Vreede-vairs [Olyf-krans] 259
Vriendlik by de Neering        221 619
‘Vytmunde Goddin’ [Minne-beekje] 
Wintersche Avonden 170, 275-292. 399, 

633
Woedende Wraak van Izaak Dorislaen 45 270-271
Wonderlikke Voorzegging, Gedaan binnen Londen, 53 537-538

door de Hof-nar van Karel Stuart
Zaalig zijn de Barmhartijge 602
Zabynaja 204-213, 225, 317, 

562, 642, 643, 651
Zeedelessen aan Gerard Breunies                           243 146-148
Zeegen-wensch Aan zyn Vorstelikke Genaade, 128 524-526

Jan Mourits
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Zeegenwensch, Toegezongen de Hoogebooren Vorst          130 549-550
Johan Mouritz

Zeegenwenschen, Op de blijde inkoomst, en ’t vertrek van   127 577-580, 648
Prince van Oranje

Zege-Sang, Ter Eeren van Kloeck-moedighen Marten 117-119
Harbtz Tromp

‘Zie, ai  Zie ! wat Zeegestralen’ [Huwelijk Willem en Mary] 152-154
Zij buigt en breekt niet                                  319 553
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omslag Detail van Prinsjesdag. Paneel van Jan Steen (Rijksmuseum: SK-A-384).
Vignet op titelpagina (Afkomstig van titelpagina van Kornelia Bentivogli. Amsterdam
1650 (ex. PC). 
Boeken van Jan Zoet, voor titelpagina.

p. 42 Titelpagina van I. Soets Hedensdaagsche Mantel-eer. Amsterdam 1636 (ex. SBH; Bij-
lage 1B, nr. 3a).

p. 52 Floraas Swijmel-snicken (ex. URW; Bijlage 1B, nr. 4a).
p. 63 Titelpagina van I. Soets. Jochem-Jool ofte Ialourschen-Pekelharingh. Amsterdam 1637

(ex. PC; Bijlage 1B, nr. 8).
p. 72 Titelpagina van J. Soets Clorinde en Dambise. Bly-Eynd-Spel. Amsterdam 1640 (ex.

PC; Bijlage 1B, nr. 15).
p. 79 Gravure in Pastorel, Blij-eyndend Spel van J.H. Krul, editie 1634 (ex. PC). 
p. 86 Titelpagina van Het Tweede Deel van ’t Amsteldams Minne-beekje. Amsterdam 1637

(ex. OBA; Bijlage 1C, nr. 3b). 
p. 102 Titelpagina van I. Soets. Bachus-hoogh-tijt ofte Dronckers-Slemp-dagh 1638 (ex. SBH;

Bijlage 1B, nr. 9).
p. 104 Drinkebroers. Houtsnede in I. Soets. Bachus-hoogh-tijt ofte Dronckers-Slemp-dagh, p.

A1 (ex. SBH; Bijlage 1B, nr. 9).
p. 118 Zege-Sangh, Ter Eeren den Kloeck-moedigen en onvertsaeghden Zee-Heldt Marten

Harbtz Tromp. Amsterdam 1639 (ex. UBL-Thysius; Bijlage 1B, nr. 11).
p. 125 Titelpagina van Amsterdamsche Waersegger, dat is een oprechte Prognosticatie op het

Schrickel-Iaer 1640 (ex. UBL-Thysius; Bijlage 1B, nr. 16).
p. 136 Titelpagina van Jan Soets, Olimpias treur-spel. Amsterdam 1640 (ex. PC; Bijlage 1B,

nr. 17).
p. 155 Titelpagina van Jan Soets, Thimoklea. Amsterdam 1641 (ex. PC; Bijlage 1B, nr. 19).
p. 168 Frontispice van Maagden-Baak. Amsterdam 1641 (ex.: KB; Bijlage 1B, nr. 20a).
p. 177 Ontschaking. Gravure in Maagden-baak. Amsterdam 1641, p. 63 (ex. KB; Bijlage 1B,

nr.20a).
p. 198 Portret van Joost Hendricksz. Graveur: C. de Passe (ex. DB-UBA; Bijlage 1B, nr. 25a).
p. 222 Titelpagina van Prophetische Refereynen (ex. UBGe; Bijlage 1B, nr. 28).
p. 239 Levenstrap. Graveur: Jan Barentsz Muyckens. Amsterdam s.d. (ex. RPA: P 1885 A

8757; Bijlage 1B, nr. 32).
p. 249 Titelpagina van J. Zoet, Kornelia Bentivogli. Amsterdam 1650 (ex. PC; Bijlage 1B, nr. 39).
p. 261 Vorstelikke-Lijk-Staasy, gepast op de Dood van Carel Stuart, koning van Groot-Brit-

anje, &c. s.d. s.l. (ex. HL; Bijlage 1B, nr. 33).
p. 264 Portret van Carolus II. Graveur J. van Meurs naar A. van Dijck (Huidige locatie onbe-

kend; kopie uit catalogus Notebaert; Bijlage 1B, nr. 34).
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p. 269 Moord op I. Doreslaer. Gravure in J.L. Gotfridus, Historische Chronyck. Amsterdam
1660. Deel II, p. 840 (ex. PC; zie lijst van geraadpleegde literatuur voor 1801).

p. 281 Frontispice van Wintersche Avonden of Nederlandsche Vertellingen. Amsterdam 1649
(ex. PC; Bijlage 1B, nr. 38a).

p. 285 ‘De Figuere van eenen Man, uyt wiens buyck dat noch eenen anderen Man hinck.’
Houtsnede in A. Paré, De Chirurgie. Amsterdam 1655, p. 784 (ex. PC; zie lijst van ge-
raadpleegde literatuur voor 1801).

p. 337 Den afgrysselikken start-man. Graveur onbekend. s.d. s.l. (ex. KB; Bijlage 1B, nr. 45).
p. 348 Slag bij Portland. Graveur Rombout vanden Hoeje. Amsterdam s.d. [1653] (ex. AvS;

Bijlage 1B, nr. 48a).
p. 352 Frontispice van ’t Leeuen en bedrijf van Clement Marot. Amsterdam 1655 (ex. PC;

Bijlage 1B, nr. 49a).
p. 373 Kabinet voor Amalia van Solms. Website Rijksmuseum anno 2006. 
p. 390 ’t Groote Visch-net, p. 1 (ex. PC; Bijlage 1B, nr. 54a).
p. 405 Frontispice van De Adellikke Huisvader van Torquato Tasso. Amsterdam 1648 (ex

PC; Bijlage 1B, nr. 56a).
p. 410 Morgen-wekker voor Joost van Vondele. Delft 1659 (ex. UBL-Thysius; Bijlage 1B, nr. 58).
p. 422 Het paard van staat. Graveur A. van de Venne, J. Zoet. 1660 (ex. veiling B. Kuyper,

Haarlem, 30 november 1999). 
p. 425 Titelpagina van Hel en Heemel. Amsterdam 1675 (ex. PC; Bijlage 1B, nr. 80a). 
p. 451 Titelpagina van De soete Vryagie van Monsr. Gabriel de Lalande; Of d’afgevalle Roos

van Juffr. Elisabeth l’Estevenon.1661 (ex. PC; Bijlage 1C, nr. 18).
p. 461 Gedicht van Jan Zoet in het Album Amicorum van Jacob Heyblocq, p. 119 (ex. KB:

sign. 131H 26, Bijlage 1A, nr. 4).
p. 465 Titelpagina van Parnassus aan ’t Y, of Konst-Schoole ter Deugd. Amsterdam 1663 (ex.

PC; Bijlage 1B, nr. 68). 
p. 513 Gietermakers school. Cartouche op het frontispice van C.H. Gietermaker, De vier

boecken van ’t vergulden licht der zee-vaert ofte Konst der stuur-lieden. Amsterdam
z.j. UBA: OTM: 085-2.

p. 520 De herberg van Jan Zoet. Detail van de in 1647 bijgewerkte plattegrond van Balthasar
Florisz. (ex. GAA: nr. 10035/734).

p. 534 De tongslijper. Gravure in P. Baardt, Deugden-Spoor. Leeuwarden 1645, p. 203 (ex.
PC; zie lijst van geraadpleegde literatuur voor 1801).

p. 546 Penning geslagen ter ere van de Vrede van Breda 1667 (ex. Teylers Museum: TMNK
00740). 

p. 566 ’t Leeven, en bedrijf van den Hooftketter, en bedrieger Francisco Joseph Borri (ex. PC;
Bijlage 1B, nr. 76). 

p. 578 Politieke gedichten, handschrift van Jan Zoet, 1666 (ex. NA: Collectie Tromp 1.10.80;
Bijlage 1A, nr. 6).

p. 591 Begrafenisannonce. (ex. DB-UBA: HS 65-1257).
p. 593 Karthuiser Kerkhof. Tekening uit 1724 van Jacob Stellingwerf (1667-1727) (ex. GAA:

nr. 010097001370).
p. 626 Frontispice van d’ Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken. Amsterdam 1675 (ex. PC;

Bijlage 1A, nr. 81a).
p. 632 Titelpagina van d’Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken door Jan Zoet, Amsterdam-

mer. Amsterdam 1675 (ex. PC; Bijlage 1A, nr. 81a).
p. 666 Laatste bladzijde van Democritische Feestzangen, 1795 (ex. PC; zie lijst van geraad-

pleegde werken voor 1801). 
p. 672 Titelpagina van J.C.W. le Jeune, Letterkundig overzigt en proeven van de Nederland-

sche Volkszangen sedert de XVde eeuw. ’s-Gravenhage 1828 (ex. PC; zie lijst van ge-
raadpleegde literatuur na 1801).
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Aitzema, Van 1657-1671 – L. van Aitzema, Historie of Verhael van Saken van Staet en Oor-
logh, In, ende ontrent de Vereenigde Nederlanden, Beginnende met den Jaere 1626 (tot
1668). ’s-Gravenhage, Johan Veely, 1657-1671 (14 dln.). 

Anslo 1713 – R.. Ansloos Poezy uitgegeven door Joan de Haes. Rotterdam, Barent Bos, 1713.
Antonides van der Goes 1714 – J. Antonides van der Goes, Alle de Gedichten. Hier by komt het

Leven des Dichters. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714. 
Apollos Lusthof 1673 – [H. van Bulderen], Apollos Lusthof. Amsterdam, Barent Otsz Smient

[1673]. 
Baardt 1640 – P. Baardt, Democratia Corpori Humani: Dat is Leden-stemminghe des Mensche-

licken Lichaems, Gevoegt op een Democratike Regieringe sommigher Republijcken. Waer in
aen-ghetogen werdt, de Noot-wendicheyt, so wel van de minste als de meeste ledematen.
Leeuwarden, Hans Willemsz Coopman, 1640. 

Baardt 1645 – P. Baardt, Deugden-Spoor; in de On-Deugden des weerelts aff-gebeeldt: Op den
regel: Wat kennaer kan de Werelt niet, Die door der Menschen Herte siet? Leeuwarden, Hans
Willemsz Coopman, 1645.

Bara 1657 – J. Bara, Godvruchtige Verklikker. Vertoonende De losse en dwalende wege der
Menschen, met de waare paden, om alle dartelheyd te mijden; Met Nijp-dichten, Kusjes en
Minne-vaarzen, &c. Amsterdam, Jan van Duisbergh, 1657.

Baudartius 1624-1625 – G. Baudartius, Memoryen ofte Cort Verhael der Gedenck-weerdichste
so kercklicke als werltlicke Gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytsch-
land, Groot Brittannyen, Hispanyen, Italyen, Hungaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburg-
hen ende Turkyen, Van den Iaere 1603, tot het Iaer 1624. Arnhem, Jan Jansz. 1624-1625 (2
dln.).

Beverwyck, Van 1640 – J. van Beverwyck, Schat der gesontheyt. Derde Druck; Met veersen ver-
çiert door Iacob Cats, Ridder, &c. Dordrecht, Hendrick van Esch en Mattias Havius. 1640.

Beverwyck, Van 1643 – J. van Beverwyck, Van de Uitnementheyt des Vrouwelicke
Geslachts.Verçiert met Historyen, ende kopere Platen; Als oock Latijnsche, ende Nederland-
sche Verszen van Mr. Corn. Boy. Dordrecht, Jasper Gorissz, 1643.

Beverwyck, Van 1656 – J. van Beverwyck, Alle de Wercken zo in de medicyne als chirurgie. Am-
sterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1656.

Bidloo 1720 – L. Bidloo, Panpoëticon Batavum. Kabinet, waar in de afbeeldingen van voor-
naame Nederlandsche dichteren versameld, en konstig geschilderdt door Arnoud van Halen.
Amsterdam, Andries van Damme, 1720.

Bloemkrans 1659 – Bloemkrans van verscheiden Gedichten, Door eenige Liefhebbers der Poëzij
bij een verzamelt. Amsterdam, Lodewijck Spillebout, 1659.

Bos, Van den 1663 – L. van den Bos, Zuydt-hollandtsche Thessalia, Begrijpende Oude en he-

Lijst van geraadpleegde literatuur 
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dendaegsche Geschiedenissen, lustige Vertellingen, Rymery en diergelijcke stoffen. Gorin-
chem, Paulus Vinck, 1663.

Brandt 1677-1704 – G. Brandt, Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen, in
en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aentekeningen en Aenmerkingen. Naerder oversien,
merklijk vermeerdert, en vervolgt tot het jaer 1600. De tweede druk. Amsterdam, Jan Rieu-
werts, Hendrik en Dirk Boom, 1677-1704 (4 dln.).

Brandt 1701 – G. Brandt, Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,
&c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Amsterdam, Van Waasberge,
Boom en Goethals, 1701. 

Bry, De 1627 – Proscenium vitae humanae Emblematum Secularum, Iucundissima, & artificio-
sissima varietate Vitae Humanae & seculi huius depravati mores, ac studia perversissima: Ver-
sibus Latinis, Germanicis, Gallicis & Belgicis ita adumbrantium. Frankfurt, G. Fitzer, 1627.

Burchoorn 1632 – Isaac Burchoorn’s Bataviersche Meyspel gespeelt by de Jonge Batavieren van
’s Graven-Hage, op ’t Jaer 1632. ’s-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632.

Cats 1618a – J. Cats, Silenus Alcibiadis, sive Proteus, Vitae humanae ideam, Emblemate trifa-
riàm variato, oculis subijciens. Middelburg, Johannes Hellenius, 1618.

Cats 1618b – J. Cats, Maechden-plicht ofte Ampt der Ionck-Vrouwen, in eerbaer liefde, aenghe-
wesen door Sinne-beelden. Middelburg, Hans van der Hellen, 1618.

Cats 1620 – J. Cats, Self-stryt, dat is Crachtighe beweginghe van Vlees en Gheest, poëtischer
wijse verthoont in den persoon ende uytte ghelegentheyt van Joseph, ten tijde hy by Potiphars
huys-vrouwe wiert versocht tot overspel. Mitsgaders Schriftmatige beschrijvinghe van de
heymenisse ende eygenschap des Christelijcken Self-strijts, met een corte verclaringhe op de
selve. Middelburg, Hans van der Hellen, Jan Pietersz. van de Venne, 1620.

Cats 1625 – J. Cats, Houwelick. Dat is de gansche gelegentheyt des Echten staets. Middelburg,
Jan Pietersz van de Venne, 1625.

Cats 1632 – J. Cats, Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, Bestaende uyt Spreeck-woor-
den ende Sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige Eeuwe, verlustigt door
menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende; Dienstigh tot bericht
van alle gedeelten des levens, beginnende van de Kintsheyt, ende eyndigende met het eynde
alles vleesch. ’s-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1632.

Cats 1712 – Alle de wercken van den Heere Jacob Cats; ridder, oudt pensionaris van Hollandt.
&c.. Amsterdam, Jan van Heekeren e.a., 1712 (2 dln.).

Centen 1747 – S. Centen, Vervolg der Historie Van de vermaarde Zee- en Koop-stad Enkhui-
zen, Behelzende verscheide Gendenkwaardige Geschiedenissen, die zo in als omtrent dezelve,
en door geheel Westvriesland en het Noorderquartier gebeurt zyn. Hoorn, Jacob Duyn, 1747.

Cervantes 1731 – [M. de Cervantes y Saavedra], Vermaakelyke minneryen, bestaande in onge-
hoorde ontmoetingen, wonderlyke omzwervingen en zeltzaame uitkoomsten, In ’t Spaansch
beschreeven door Miguel de Cervantes; en nu in zuivere Nederduitsche taale vertaalt, en met
verscheide vaerzen verrykt door B.V.D.M. Amsterdam, s.n., 1731. 

Christen-vangst – De Christen Vangst-gerymd door Pieter Bakkker, in den Verlooren Arbeyd.
Leiden, Fredrik Vryman s.a. [1746]. 

Christen Vangers Ontdekt – De Christen Vangers Ontdekt en Gevangen door Pieter Bakker,
Tonende dat niet Ik: maar Jan Soet ontwerper, en Arie Sas voltojer, en dus die twee berymers
zyn der Verouwde Christen Vangst. Nu 1746 door Verraderse Valssaris. Te Leyden by Fred-
rik Vryman, op P. Bakkers naam in Druk gegeven. Amsterdam, Hendrik van Bos, s.a. [1746].

Commelin 1693 – C. Commelin, Beschryvinge van Amsterdam, Desselfs eerste oorspronk uyt
den Huyse der Heeren van Aemstel en Aemstellant; met een Verhael Van haar Leven en dap-
pere Krijgsdaden; (...) Amsterdam, Wolfgang, Van Waasberge, Boo, Van Someren en Goet-
hals, 1693 (2 dln.).

Lijst van geraadpleegde literatuur voor 1801738



Dagh-tekeningh 1670 – Dagh-tekeningh van de Son-Eclips ofte verduysteringh aen de Son. Ge-
sien tot Amsterdam op de Cingel, in ’t laatst van het Jaar 1669. en in ’t begin van ’t Jaar 1670.
door de twee geweldige Planeten, Van Vreede en Eyssen. Tot droefheyt van alle die onder
hun gebooren sijn. Amsterdam, s.n., 1670.

Decker, De 1659 – J. de Decker, Rym-oeffeningen, Verdeelt in dry Boecken vervattende Ge-
dichten van verscheyden stijl en stoffe. Amsterdam, Abraham van Blancken, 1659.

Decker, De 1668 – Lof der Geldsucht ofte Vervolg der Rym-oeffeningen van J. de Decker, Ver-
deelt in Twee Boecken, Behelsende Gedichten van verscheydene stoffe. Amsterdam, Wed.
Marten Jans Brandt, Abraham van den Burgh, 1668.

Duivel 1672 – Den grooten en Witten Duyvel; Dat is Een klaer vertoon en Aenwysinge Dat den
Koninck van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse directie van
Jan de Wit, Pensionaris, ende sijne Groote Complicen, onder ’t Canon van goude Lowijsen soo
veel steden en Sterckten onses lieve Vaderlandts onder sijn gehoorsaamheydt heeft bekomen.
s.l., s.n., 1672.

Feestzangen 1795 – Democritische Feestzangen bij de eerste verjaaring der Revolutie van het
jaar 1795. s.l., s.n., s.a. [1796?].

Focquenbroch, Van 1696 – Alle de Werken van W. v. Focquenbroch. Verzamelt en uitgegeven
door Abraham Bógaert. Amsterdam. Wed. Gijsbert de Groot, 1696 (2 dln.).

Fokkens 1662 – M. Fokkens, Beschrijvinge Der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam, Van
hare eerste beginzelen, oude Voor-rechten, en verscheyde Vergrootingen; haar oude en nieuwe
Gebouwen, heerlijkken aanwas, in 400 Jaren, en, haar tegenwoordigen standt: Aanwijzende Hare
bezienswaardige en wonderlijke zeltzaamheden, ten dienste van de Inwoonders, en alle liefhebbers,
die genegen zijn deze stadt met kennis te besichtigen. Amsterdam, Jan de Wees, 1662.

Francq van Berkhey, Le 1769 – J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke Historie van Holland.
Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1769-1779 (9 dln.).

Geluwe, Van 1663 – [A. van Geluwe], Catalogue Ende vervolgh van alle de principaelste Refor-
mateurs ofte Voor-loopers Des grooten Anti-Christ, Die van Christus tijden tot het Iaer 1661.
toe uyt de put des afgronts van tijdt tot tijdt opghekomen sijn, om de alghemeyne Catholijcke
Kercke (soo sy sottelijck meynden) te reformeren, doch al te vergeefs, waer in dat seer kort en
bondich aenghewesen wort, in welck Iaer ende onder wat Paus ende Keyser dat elck Monster
vanden naeture sijn nieuw-gereformeerde kraem heeft beginnen voor te stellen, met een klae-
re onderscheydinghe wat dat elcken Hooft-aerts-ketter in ‘bysonder gheleert heeft, seer curi-
eus ende vermakelijck voor alle Lief-hebbers. Gent, [Aernout van Geluwe], 1663. 

Gotfridus 1660 – Joh. Lud. Gotfridi, Historische Chronyck, Vervattende De Gedenkwaardigh-
ste Geschiedenissen voorgevallen van ’t begin des Werelts tot op ’t Jaar 1660. En dat Na de
verdeelingh der vier Monarchien, en by-gevoeghde Jaar-Reekeningh in goede schikkingh ge-
bracht, en in twe Deelen verdeelt. Uyt ’t Hooghduyts in ’t Neerlandts vertaalt, en van ’t Jaar
onses Heeren Christi 1618, tot op het Jaar 1660 vervolght. Met veele gedenkwaardige geschie-
denissen in ’t Kooper gesneeden, en verçiert door Jacob van Meurs. Amsterdam, Wed. Joannes
Brouwer en Jacob van Meurs, 1660.

Grillen 1650 – Bikkers Grillen Drost van Muyden, Den 30 Julij, Anno 1650. s.l., s.n., s.a. [1650].
Guevara, De 1652 – A. de Guevara, Leydts-man der hovelingen: vertoonende hoe een hovelinck

leeft en leven moet. Amsterdam, Nicolaes Fransen, 1652.
Harp 1658 – Apollos Harp, Bestaande in Nederduytsche Mengelrymen Van byzondere stoffen,

van C. Huygens, J. v. Vondel, J. Westerbaan, J. van der Burgh, R. Anslo, J. Dekker, J. Vos,
&c. By een verzamelt door N.H.A.I.M. Amsterdam, Jan Hendriksz en Jan Rieuwertsz, 1658.

Heerman 1642 – Guldene Annotatien van Franciscus Heerman Vertoonende de Heerlijckste
deuchden, daden, Leeringe, ende sententien, van de Alderdoorluchste, ende vermaerste Man-
nen der Weerelt. Leeuwarden, Jan Janszen de Fries, 1642.
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Heinsius 1618 – Dan: Heinsii, Nederduytsche Poemata By een vergadert en uytgegeven Door
P.S. (Petrus Scriverus) Amsterdam, Willem Janszen, 1618.

Heyns 1647 – M. Heyns, Bloemhof der doorluchtige Voorbeelden Daer in Door ware, vreemde
en deftige geschiedenissen, leeringen en eygenschappen, alles dat de mensch tot nut en verma-
ek verstrekken kan, te bemerken is. Uit de Schriften van Phippus Camerarius, Michiel de
Montanje en andere schrijvers getrokken en vertaelt. Delft, Salomon van Someren, 1647.

Historien 1650 – Het Achtste deel Van de Tragedische ofte klaechlijcke Historien. In-houdende
thien waerachtighe Geschiedenissen, eenige hebbende een droevich beginsel en blijde uyt-
komste: sommige een vrolick begin, en droevich eynde. Uit de Françoysche in de Nederlandt-
sche Tale overgeset. Door F.V.S. Utrecht, Simon de Vries, 1650.

Hollandts’ praatjen 1650 – Hollandts’ praatjen, Tusschen vier Personen, Een Gelderman, een Hol-
lander, een Vries, en een Brabander, Aengaande de Souverainiteyt van Syn Hoogheyt, En tot
Justificatie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Holland, En de Achtbare Heeren Burgermeesters
en Regeerders der Stadt Amsterdam. Het eerste deel. Antwerpen, Jeronimus Verdussen, 1650. 

Hollebekius 1662 – J. Hollebekius, De Geestelycke Krijghsman. Gewapent van hooft tot de
voeten Voorgestelt In eenige Meditatien over de woorden Pauli ephes. 6 van het 10. tot het 21.
veers. Amsterdam, Wed. Marten Jansz Brandt en Abraham van den Burgh, 1662.

Hooft 1630 – W.D. Hoofts Heden-daegsche verlooren soon. Ghespeeld’ op de Amsterdamsche Aca-
demie. Op den 3. februario, Anno 1630. Amsterdam, Cornelis Willemsz Blaeu-Laecken, 1630.

Hoogstraten, Van 1668 – F. van Hoogstraten, Het Voorhof der Zielen, behangen met leerzaeme
prenten en zinnebeelden. Rotterdam, François van Hoogstraten, 1668

Hoogstraten, Van 1725-1733 – [F. van Hoogstraten], Groot Algemeen Historisch, Geograp-
hisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woordenboek, Behelzende Zo het voornaamste, dat
vervat is in de Woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele kerkelijke en
wereldlyke geschiedenis (...). Amsterdam, Utrecht, ’s-Gravenhage, David van Hoogstraten
en Mattaeus Brouerius van Nidek, 1725-1733 (9 dln.).

Huydecoper 1730 – Proeve van Taal- en Dichtkunde in Vrijmoedige Aanmerkingen op Von-
dels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgestelt door B. Huydecoper. waar achter
volgen eenige Bijvoegsels en Verbeteringen, een kort Bericht wegens de letter Y, en twee blad-
wijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.

Jeroense 1709 – [J. Jeroense], Koddige en ernstige opschriften op Luyffens, Wagens, Glazen, Uit-
hangborden, en andere Taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door
een liefhebber der zelve. Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1709. 

Keurdigten 1710 – Nederduitse en Latynse Keurdigten By een verzamelt door de Liefhebberen
der Oude Hollandse Vryheit. Rotterdam, Pieter van der Goes, 1710. 

Klioos Kraam 1656 – Klioos Kraam vol verscheiden gedichten. Leeuwarden, Hendrick Rintjes,
1656-1657 (2 dln.).

Koeman 1662 – J. Koeman, Schouwspels beschouwing, ofte Ware afbeelding van de heeden-
daeghse tooneelhandel. Amsterdam, Corenlis de Bruin, 1662.

Koning 1722 – M. Koning, Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum of Woordboek Van
Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden; Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen,
Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en
by de Aaloutheid, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van
elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen (…). Dordrecht, Amsterdam, Joannes van
Braam, Gerard onder de Linden, 1722 (3 dln.).

Konink Midas 1650 – Den Rechten Konink Midas. Ontdekt in sijn lange Ezels-oren. Zijnde een
antwoord op de twee Godtvergeten Lasteraars, den eenen in den Rechten Ommegang, den
ander in ’t Amsteldamse Rommelsootjen. Delft, s.n., s.a. [1650].

Kort en klaer ontwerp 1662 – Kort en klaer ont werp, dienende tot Een onderling Accoort, om
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Den Arbeyd, onrust en moeyelijkheyt, van Alderley- hand-wercxluyden te verlichten Door
Een onderlinge Compagnie ofte Volcks-planting (onder protectie vande H: Mo: Heeren Sta-
ten-Generaelder vereenigde Neder-landen; en bysonder onder het gunstig gesag van de acht-
bare Magistraten der Stad Amstelredam) aen de Zuyt-revier in Nieu-neder-land op te rechten;
Bestaende in Land-bouwers, Zee-varende Personen, Alderhande noodige Ambachts-luyden,
en Meesters van goede konsten en wetenschappen. Steunende op de voor-rechten van hare
Achtbaerheden (als hier na volgt) tot dien eynde verleent. t’ Samen gestelt Door Pieter Corl-
nelisz. Plockhoy van Zierck-zee, voor hem selven en andere Lief-hebbers van Nieuw-neder-
land. Amsterdam, Otto Barendsz Smient, 1662. 

Krul 1632 – J.H. Kruls Klucht van Drooghe Goosen. Ghespeelt op de Amstelredamsche Kamer.
Den 5. December 1632. Amsterdam, Dirck Cornelisz Houthaeck, 1632.

Krul 1634 – [J.H. Krul], Minnelycke Sangh-rympies, Vermenght met eenighe sonnetten, en an-
dere Ghedichies. Amsterdam, Pieter Jansz Slyp, 1634.

Krul 1640 – J.H. Kruls Minne-spiegel ende wegwyser ter deugden. Amsterdam, Cornelis Dan-
kerts, 1640. 

Leeuw, De 1668 – A.B. de Leeuw, Broershert: kluchtspel; gespeelt op d’Amsterdamsche
Schouwburg. Amsterdam, Jacob Lescailje, 1668.

Leeuw, De 1670 – A.B. de Leeuw, De Toveres van Circe, treurspel met konstwerken en gedier-
ten. Amsterdam, Jacob Lescailje, 1670. 

Leeuwen, Van 1664 – S. van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Regt waar in De Roomsche Wet-
ten, met het huydendaagse Neerland Regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan
dienen, met een bysondre kortheit, so wel in de vaste Regts-stoffen, als in de manier van
Regts-vordering over een gebragt werden. Leiden, Rotterdam, [C.J.en P.] Hackens, 1664.

Leven en Bedryf 1698 – Het Leven en Bedryf van Gustavus Adolphus en Karel Gustaaf Konin-
gen van Sweden, Zeedert desselfs Geboorte tot op haar Dood, behelsende Haar deftige Re-
geeringen, Raadpleegingen, Oorloogen, Zeeslagen, Heldendaden, Overwinningen, enz. Als
mede Een curieuse beschryving van alle de Intrigues die aan deselve Hoven in gebruyk zijn
geweest, met de Secreete Stucken, tusschen beyden op haar ordre ingevoegt. Volgens een Ma-
nuscript in ’t Sweeds geschreven, nu in het Nederduyts overgebragt en met fraye Figuren en
Registers verciert. Leiden, Boudewijn van der Aa, 1698.

Lucianus 1679 – Alle de Werken van Lucianus de Samosatenser. Nieuwlyks uit het Grieks ver-
taelt door S.B .m.d. Amsterdam, Johannes ten Hoorn, 1679 (2 dln.).

Lydius 1707 – Vermaakelyke Tydkorting Bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in
vaerzen vertaald; Eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere
werd verheven. En ’t Blyspel van de Princelyke Slaaf. Gerymt door wylen den Heer Rudolp-
hus Lydius. Amsterdam, Jan Roman, 1707. 

Mander, Van 1616 – Uytleggingh Op den Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis. Alles streckende
tot voordering des vromen en eerlijcken Borgherlycken wandels. Seer dienstich den Schilders,
Dichters, en Const-beminders. Ook yeghelyck tot leeringh by een ghebracht en geraemt Door
Carel van Mander Schilder. Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1616.

Meeteren, Van 1623 – E. van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren
Oorlogen ende geschiedenissen Tot den Iare 1612. Nu de laetstemael bij hem voor sijne doodt
merckelijck verbetert en in, XXXII boecken voltrocken. Is mede hier by gevoegt des Au-
theurs leven. Verrijct beneffens, de Land-Caerte met bij na hondert correcte Conterfeijtsels
van de voortreffelijckste Personagien in dese Historie verhaelt. ’s-Gravenhage, Wed. en Erf-
gen. Hillebrant Jacobssz van Wouw, 1623.

Meijer 1669 – L. Meijers Woordenschat, In drie Deelen ghescheiden, Van welke het I. Bas-
taardtwoorden, II. Konstwoorden, III. Verouderde woorden beghrijpt. Amsterdam, Wed.
Jan Hendriksz Boom, 1669. 

Melanchthon 1586 – Chronica Carionis: Van den beghinne der Werelt tot op Keyser Carolum,
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den vyfden van dien Name. Op een nieu inde Latijnsche Sprake beschreven ende met meni-
gerleye oude ende nieuwe Historiën, oock met beschrijvinge van vele oude Conincrijcken en
Volcken, ende met vertellinge van eenige der voornaemste dingen, die in de Kercke Gods, ende
in de Wereltlicke Regimenten, maer sonderlinge in Grieckenlant, int Roomsche Rijcke ende in
Duytsche Natie geschiet zijn, seer vermeerdert ende gebetert door Ph. Melanchthon. Dordrecht,
Jan Canin, 1586.

Mercurius 1653 – Hollantze Mercurius, Vervaetende Het gepasseerde in Europa, voornamelijck
den Engels en Nederlantsen Oorlogh, voorgevallen in het geheele Jaer 1653. Het Vierde Deel.
Haarlem, Pieter Casteleyn, 1662.

Mercurius 1656 – Hollantsche Mercurius, Behelzende De voornaemste Geschiedenissen in
Christenrijck: In ’t Iaer 1656. Zynde het sevende Deel. Haarlem, Pieter Casteleyn, 1660.

Mercurius 1670 – Hollantsche Mercurius, Vervatende De voornaemste Geschiedenissen, voor-
gevallen in den Jaere 1669, Binnen Christenrijck, Het Twintigste Deel. Haarlem, Pieter Cas-
teleyn, 1670.

Mey, De 1742 – Alle de voortreffelyke en geroemde Werken, Van den Hoog-geleerden Heer,
Johannes de Mey, In sijn leeven Bedienaar des Goddelyken Woords in de Gemeente van Jesus
Christus te Middelburg in Zeeland, als meede Genees-Meester, en Openbaar Leeraar der
Heilige Godsgeleertheid en der Wysbegeerte in de Hooge Schoole aldaar. Soo die tot de Gods-
geleertheid, als die tot de Natuurkunde behooren. Ten grootsten deele wel te vooren in het
Nederduyts gedrukt, maar ook eenige nu eerst uit het Latyn in deese Taal overgebragt. Met
naame des selfs Heylige Natuur-beschryving, Over veele Plaatsen des Ouden en Nieuwen
Testaments. Alles op nieuws overgesien, en van seer vele drukfeylen en mis-spellingen verbee-
terd Amsterdam, Johannes Rotterdam, 1742. 

Montanus 1655 – A. Montanus, De beroerde Oceaan of twee-jaarige Zee-daden tussen de Ne-
derlanders en Engelsche. Aengehecht met deser opkomst en voortgang Zeedert 2 Duysent jare
en eyndigt met de doot van Tromp. Amsterdam, Cornelis Janssen, 1655.

Neyenborgh, Van 1659 – Toonneel der Ambachten Of den winckel der handtwercken en kon-
sten &c. Mitsgaders Het Bericht van den Koop-handel, Ter Leeringe gericht , en gedicht door
Johan van Neyenborgh. Groningen, Jacob Sipkes, 1659.

Nootmans 1634 – P. Nootmans, Jeugdige minne-spiegel, çierlijck uyt-stralende verscheyde aer-
dige, nieuwe ende lieffelijcke liedekens. ’s-Gravenhage, Isaac Burchoorn, 1634.

Oudaan 1712 – J. Oudaans Poëzy, Verdeeld in Drie Deelen, Waar van de inhoud op de andere
zyde te zien is. Achter het Derde Deel komt het Leven van de Dichter, Beschreven door den
Heer David van Hoogstraten. Amsterdam, Wed. Pieter Arentsz en Kornelis van der Sys
1712, (3 dln.).

Overbeke, Van 1685 – De Rym-Wercken van wylen den Heer en Meester Aernout van Overbe-
ke. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1685.

Paré 1650 – De Chirurgie ende Opera van alle de Wercken van Mr. Ambrosius Paré, Raedt
ende opperste Chirurgijn van vier Koningen in Vranckrijck. Uyt de Françoysche in de Neder-
landstsche sprake, uyt de vierde Editie ghetrouwelijck overgheset door D. Carolum Battum,
Medicijn ordinaris der Stadt Dordrecht. Verdeylt in 28 Boecken. Met alle de Figueren, soo wel
der Anatomien als van de Instrumenten der Chirurgien, ende van veeel diversche Monsters,
&c. Amsterdam, Jan Frederiksz Stam, 1655.

Pers 1624 – D.P. Pers, Lucretia ofte het Beeld der Eerbaerheydt: Waer in de handelinge van
Sextus Tarquinus, en de weygeringhe van de Romeynsche Edele Juffrou Lucretia, hare ver-
krachtinghe, versuchtinghe en droeve dood stichtelijcken te lesen is. Midtsgaders de Deughde
Van PVB: CORNEL: SCIPIO, bewesen aen een Spaensche Edel-Juffer van Carthago, die hy
haren Bruydegom wederom vereerde. Alles tot leeringhe en verbeteringhe van de gebreken
onser eeuwe, vermakelijcken in dicht gestelt. Amsterdam, Dirck Pietersz Pers, 1624.
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Pers 1657 – D.P. Pers, Bellerophon, of Lust tot Wysheyt: door Sinne-Beelden leerlijck vertoont.
Waer by zijn gevoeght De Vrolijcke Stemmen: Of, Stichtige en vermaecklijcke Liedekens en
Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolijckheydt, tot opweckinge der goede zeden. Amster-
dam, Willem van Beaumont, 1657. 

Plinius 1657 – C. Plinii Secundi Des wijdt-vermaerden Natuer-kondigers vijf Boecken, Hande-
lende van de Nature, I. Vande Mensche. II. Vande vier-voetige en kruypende Dieren. III.
Van de Vogelen. IV. Van de kleyne Beestjes of On-gedierten. V. Van de Visschen, Oesters,
Kreeften, &c. Hier zijn by ghevoeght, de Schriften van verscheyden andere oude Autheuren,
de Natuer der Dieren aengaende. En nu in desen lesten Druck wel met het vierde part ver-
meerdert, uyt verscheyden nieuwe schrijvers en eygen ondervindinge: en met veel schoone Fi-
guren verciert. Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1657.

Plutarchus 1644 – T’Leven der doorluchtige Griecken ende Romeynen,tegen elck anderen ver-
geleken door Plutarchus van Chaeronea. Uit de Griecsche sprake overgeset door M. Iaques
Amyot, Abt van Bellozane, ende Raedt des Coninckx van Franckrijck: by hem overzien ende
verbetert. Mitsgaders het leven van Hannibal, Scipio den Africaen uyt het Latijn verfranscht
by Carlolus Clusius. Voorder Het Leven van Epaminondas, Philippus van Macedonien, Dio-
nysius den Ouden(Tyran van Sicilien), Augustus Cesar, Plutarchus ende Seneca: Ende noch
het Leven van de negen treffelijcke Krijgs-oversten, beschreven door Aemylius Probus. Met
een cort begrijp op elcx leven: Leeringen op de kant, Chronijk ende Leer-Registers: Alles ver-
samelt ende uytgegeven by S.G.S. Te samen van nieus tot gemeen nut verduyscht, door
A.V.Z.V.N. ende ten deele by eenen anderen beminder. Delft, A. Gerritsen van Beyeren, F.
van Sambrix, en D. van Hooghuysen, 1644. 

Rabelais 1682 – Alle de geestige Werken Van Mr. Francois Rabelais, Genees-Heer; Vervattende
in ses boeken de dappere Daaden en deftige reedenen van d’overgroote Reusen Grandgousier,
Gargantua, en Pantagruel; Waar in begrepen zijn ontallijke aerdige Voorvallen, wonderlijke
Geschiedenissen, vermakelijke Vertellingen, vreemde Uytvindingen, kloeke en kortswijlige
Reên-twistingen. Beneffens een Sleutel of Verklaring van ’t geheele Werk. Nu met groote vlijt
uyt het Fransch vertaelt door Claudio Gallitalo. Amsterdam, Jan ten Hoorn 1682, (2 dln.).

Ripa 1644 – Iconologia of uytbeeldingen des Verstands van Cesare Ripa van Perugien: waer in
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1 Leven van Jan Zoet

De geboortedatum van Jan Zoet is lang onbekend gebleven. Hij blijkt echter op 8
september 1609 als Jan Soet in Amsterdam gedoopt te zijn in de gereformeerde
kerk. Zijn naam wordt tot ver in de veertiger jaren als Soet gespeld; later wordt dit
Zoet. Het grootste deel van zijn leven zal hij in Amsterdam doorbrengen, een ge-
ringer deel in Den Haag waar hij in 1636 te vinden is. Hij schrijft er zijn Meyspel.
Uit-beeldende de winning ende wederwinninge van de Schenckenschans, waarvan
helaas geen exemplaar is teruggevonden. Zoet ondergaat invloed van Huygens,
Cats en Van de Venne, die zich met name manifesteert in zijn grotere gedichten, zo-
als de Hedensdaaghsche Mantel-eer (1636) en Bachus-hoogh-tijt (1638) die in Am-
sterdam uitgegeven worden. Voor deze satirische gedichten vindt hij de stof vooral
in de lagere sociale milieus. Handel en wandel van hoeren en dronkelappen neemt
hij op de korrel en hij betreurt het teloorgaan van essentiële deugden. Die aandacht
is eveneens te vinden in zijn met humor – waaronder fecalische grappen – gekruide
spotverzen op de tulpomanie.

In deze tijd werkt hij voor het eerst samen met een graveur om een rijmprent te
vervaardigen. Hij zal er regelmatig zijn medewerking aan verlenen. Dit type werk
is, ook als er geen jaartal op staat, over het algemeen goed te dateren aan de hand
van de beschreven gebeurtenis, maar voor andere gedichten van Zoet levert dat
problemen op. Vele zijn alleen bekend uit de Digt-kunstige Werkken waaraan een
chronologische opbouw ontbreekt. Voor de meeste heb ik de datering aannemelijk
kunnen maken. 

In de periode 1636-1637 blijkt Zoet zich te bewegen in een kring dichters rondom
de uitgever Hartgers die het lange tijd zo populaire Amsteldams Minne-beekje uit-
geeft. In enkele van Zoets vele bijdragen wordt gezinspeeld op Machteltje Claes, die
later zijn echtgenote zal worden. Pastorale thematiek overheerst in dit bundeltje.
Dat is ook het geval in zijn eerste blijspel, Clorinde en Dambise, dat overigens pas
enkele jaren later wordt opgevoerd (1640). Tegen deze arcadische sfeertekening ste-
ken vooral Jochem-Jool, een klucht uit 1637, en de cryptische ‘chronique scandaleu-
se’ Grove Roffel af door hun overdaad aan erotisch taalgebruik. Zijn kluchten heb-
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ben, ondanks de populaire pekelharingfiguur als hoofdpersoon, de schouwburg
niet gehaald. Jan Vos verweet hem plagiaat te hebben gepleegd. Zoet is er vanaf 1640
wel als acteur te vinden. Een volgend werkje dat de spot drijft met Amsterdamse
prominenten, de Amsterdamsche Waersegger (1640), heeft de aandacht van justitie
op hem gevestigd. Zoet wordt opgepakt, maar onder belofte van beterschap vrijge-
laten. Hij rehabiliteert zich met een deftige embleembundel Maagden-baak waarin
invloeden van Cats duidelijk aanwijsbaar zijn. Hij schrijft nog twee toneelstukken
die beide wel worden opgevoerd, Olimpia (1640) en Thimoklea (1641). In deze pe-
riode hekelt hij maatschappelijke misstanden. Interessant is dat hij Vondels visie op
de beurs bekritiseert. Naast zijn aandacht voor politieke gebeurtenissen, waarbij hij
huwelijken in het Huis van Oranje bezingt, neemt Zoets belangstelling voor de re-
ligie sterk toe. In 1643 spreekt hij zelfs over een bekering en zijn grote waardering
voor de doopsgezinde leraar Joost Hendricksz is daarbij tekenend. Hoewel zich in
Zoets netwerk verschillende dopers bevonden, zoals drukkers en een graveur, is hij
geen lidmaat geworden van kerkgenootschap. Hij volgt het spoor van David Joris
en is er van overtuigd dat het Duizendjarig Rijk van Christus binnen niet al te lange
tijd werkelijkheid wordt, waarin hij een zekere rol zal spelen. Overtuigd van zijn
nieuwe geloof bekritiseert hij de Heilighe Dagen van Huygens. Zoets nieuwe op-
vattingen vinden slechts gehoor onder een kleine groep geestverwanten. 

Ondertussen verdient Zoet zijn brood met eenvoudig drukkerswerk, het bewer-
ken en vertalen van boeken, zoals de Wintersche Avonden (1649) van Viverius en
het vervaardigen van lof- en hekeldichten op personen en gebeurtenissen. De mees-
te zijn vanaf 1647 in een zo eenvoudig mogelijke, puristische taal geschreven, om
het Nederlands geschikt te maken als voertaal in het komend Rijk Christi. 

De aanslag op Amsterdam in 1650 door Willem II heeft Zoet in de problemen ge-
bracht. Zijn bedekte aanval in ’t Hollandts Rommelzootje (1650) op de Amster-
damse burgemeesters Bicker heeft hij niet kunnen herstellen met zijn vleiende
Palm-Kroon voor de Heeren Andries en Cornelis Bikker (1650). Nadat Zoet in Den
Haag nog de dood van de jonggestorven Willem II betreurd heeft en de lof gezon-
gen van de pasgeboren Willem (III), die hij een grootse toekomst voorspelt als stad-
houder en Verlosser in de eindtijd, wordt hij terug in Amsterdam door justitie op-
gepakt en begin 1651 voor zes jaar verbannen. 

De ballingschap brengt Zoet voor het grootste deel toch heimelijk in Amsterdam
door, waar hij zijn oude stiel echter niet meer kan uitoefenen. Hij ontpopt zich als
koopman en maakt enkele reizen langs de Rijn. Weer in Amsterdam blijkt hij het
vervaardigen van hekeldichten niet verleerd te hebben. Een onbekende uitgever en
graveur durven het weer aan met Zoet samen te werken en in twee grote rijmpren-
ten wordt de Engelse agressie onder Cromwell veroordeeld. Zoets levensomstan-
digheden zijn in deze tijd niet al te rooskleurig. Uit een hekeldicht van Bara uit 1656
blijkt hij als plakkaris door Amsterdam te trekken en op een armzalige kamer aan
de Kolk te wonen. Zijn gedicht ‘Kristelikke Kruisweg’ weerspiegelt een moeilijke
fase in zijn leven. 
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Tegen het einde van zijn ballingschap bevindt hij zich weer in Den Haag in bete-
re omstandigheden. Westerbaen heeft hem op ‘Ockenburg’ uitgenodigd en aan het
hof mag hij zijn grote lofdicht op de jarige Willem voordragen. In Amsterdam te-
ruggekomen verruilt hij de tabakshandel voor de wijnkoperij en wordt tapper in de
Haarlemmerstraat, op de hoek van de Baenbrugsteeg. Daar hangt dan voor de ko-
mende jaren ‘De Rust’ of ‘De Zoete Rust’ uit.

Zijn bemoeienissen met godsdienstige zaken nemen weer toe. Hij publiceert in
1657 zijn befaamde kritiek op diverse kerkgenootschappen ’t Groote Visch-net en
neemt deel aan verschillende collegiantische bijeenkomsten. Ook belangrijke poli-
tieke gebeurtenissen in binnen- en buitenland kunnen op zijn kritische aandacht re-
kenen. Hij spoort Vondel aan om de zelfgenoegzaamheid van de Haagse macht-
hebbers en hun desinteresse voor de veiligheid van de burgers te hekelen. Uit de
Duitse gemeenschap in Amsterdam ontvangt hij ondertussen een werkje dat hij
vertaalt als De Adellikke Huisvader (1658). Zijn grote liefde voor het Huis van
Oranje zorgt ervoor dat Zoet met diverse lofzangen belangrijke evenementen in het
leven van de jonge Willem bezingt. Diens intrede in Leiden in 1659 om daar te gaan
studeren, wordt door Zoet, in samenwerking met Van de Venne, met het aanbieden
van een rijmprent gevierd. In diezelfde tijd wordt de Vrede van de Pyreneeën geslo-
ten, een in Zoets ogen zo belangrijke overeenkomst tussen Spanje en Frankrijk, dat
hij er een zinnespel aan wijdt, Hel en Heemel. Tegen het einde van dit jaar bevindt
Zoet zich in Den Haag in het toneelgezelschap van Van Fornenberg, dat het zinne-
spel opvoert, verrijkt met door de dichter zelf eraan toegevoegde balletten, onder
de naam Getemde Mars (1660). De politiek inspireert Zoet nogmaals tot het schrij-
ven van toneelwerk. Voor de nog in Nederland vertoevende Engelse monarch Ka-
rel II schrijft hij een aantal Vertoningen (1660) die in een jaarcyclus de wederzijdse
hulp tussen Engeland en Nederland moeten symboliseren. Terug in Amsterdam
volgt Zoet nauwgezet het reilen en zeilen van de doopsgezinde gemeenten, waarbij
hij volgens zijn Kristelikke Kruispoort (1661) zichzelf in een ernstig conflict, de
‘Lammerenkrijgh’, plaatst aan de zijde van Galenus Abrahamsz.

Belangrijk is het oprichten in zijn herberg van een soort rederijkerskamer, de
‘Parnassus aan ’t Y’. Een zeer gemengd gezelschap van veelal doperse signatuur is
daar gedurende enkele jaren te vinden om ethisch religieuze antwoorden te formu-
leren op de vele vragen van Jan Zoet. De vragen en antwoorden worden, voorzien
van zijn commentaar, gepubliceerd in 1663. Onenigheden komen in dat roerige ge-
zelschap vaak voor, zoals blijkt uit de polemiek tussen Zoet en zijn voormalige
vriend Steendam over polygamie in de bijbel. 

In 1663 treedt Zoet in het huwelijk met de 28 jaar jongere Annetje Conings van
Nahuys, met wie hij een niet al te gelukkige tijd tegemoet gaat. In de periode 1665-
1666 formuleert Zoet zijn eigen opvattingen over een eenvoudig, deugdzaam leven
in zijn antwoorden op vragen van de Haarlemse rederijkerskamer ‘De Witte An-
gieren’. De navolging van Christus is volgens hem essentieel en Coornherts Zede-
kunst wordt spiritualistisch geïnterpreteerd. Om nog meer te begrijpen van de
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grootheid van Gods schepping bezoekt hij een tijd lang de ‘Konstschoole’ voor
stuurlieden van Klaas Gietermaker. 

Het veranderende politieke klimaat ontgaat Zoet niet. Zowel het gevaar dat uit
Engeland dreigt, als het in de verdediging gedrongen Huis van Oranje en de staats-
gezinde politiek ontlokken Zoet poëtisch commentaar. De politieke ambities van
Karel II veroordeelt hij in felle bewoordingen en enige trots op ‘Chatham’ is in zijn
rijmprent ’t Gezeegende Staatschip der Vrye Vereenigde Neederlanden wel te le-
zen, maar in zijn gedichten op de Vrede van Breda in 1667 laat Zoet zich weer ge-
heel van zijn irenische zijde zien. De wezenlijke oorzaak van de oorlog ligt volgens
hem in de zondigheid van de mens. Hij ontwerpt voor deze vrede zelfs een penning
die later wordt vernietigd wegens de kritiek van Engelse zijde op de afbeelding. 

De viering in 1668 van Willems achttiende verjaardag luistert Zoet op met een ge-
dicht dat hij aan het hof mag voordragen. In de komende jaren verschijnt van hem
alleen kleiner werk, zoals een mild spottend gedicht over de charlatan Francisco Jo-
seph Borri. In 1670 bevindt Zoet zich weer in Den Haag en verzendt daar een brief
aan Johan de Witt, waarin hij een andere wijze van belasting heffen voorstelt. In
1672 verschijnt Willem III om financiële redenen in Amsterdam, waar Zoet hem
opnieuw op barokke wijze onthaalt, maar zijn verheerlijking mist steeds meer wer-
kelijkheidszin. Op de deur van Zoets herberg is in 1672 een voorspellende rijm-
prent te lezen over de ondergang van de gebroeders De Witt. Als de gruwelijke
moord op hen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, verschijnt van Zoets hand een
rijmprent, waarin hij hun ondergang niet veroordeelt noch toejuicht, maar irenisch
beschouwt als een zinnebeeld waaruit men lering kan trekken. 

Als men een criticus van hem mag geloven, slijt Zoet zijn leven drinkend en ro-
kend en verkondigt hij nog steeds ‘ketterse’ denkbeelden, terwijl zijn huisvrouw de
kas beheert. Nog eenmaal verschijnt er van hem een rijmprent. Daarop drijft hij de
spot met de inhaligheid van advocaten. Op 11 januari 1674 overlijdt Jan Zoet op
bijna 65-jarige leeftijd. Op 16 januari wordt hij door veertien dragers overgebracht
naar zijn laatste rustplaats, het Karthuizerkerkhof. 

2 Jan Zoet en het toneel

Het toneel heeft een belangrijke rol in het leven van Zoet gespeeld. Niet alleen
schreef hij diverse soorten toneelstukken, maar ook is hij enkele jaren op de Am-
sterdamse Schouwburg als toneelspeler actief geweest. Zijn vorming op dramatisch
terrein heeft plaatsgevonden in de Haagse rederijkerswereld, waar zijn eerste stuk,
het helaas niet teruggevonden Meyspel, werd opgevoerd. Het zette tevens de toon
voor Zoets politieke belangstelling. In dezelfde periode rond 1636 heeft hij onder
invloed van Cats’ Rhodope zijn Tragoedie van den Onluckighen Gnemon geconci-
pieerd, een drama waarvan alleen de titel bekend is en dat waarschijnlijk handelt
over de ondergang van een verliefde dichter. Terug in Amsterdam raakt hij thuis in

Samenvatting764



het wereldje van acteurs en toneelschrijvers. In de twee kluchten die hij dan schrijft,
Tweede Deel van Drooge Goosen en Jochem-Jool ofte Jalourschen-Pekelharing,
respectievelijk in 1636 en 1637, zijn duidelijk de toen vigerende denkbeelden over
dit genre terug te vinden. Bij beide stukken ontbreekt het in zoverre aan originali-
teit, dat het eerste een vervolg is op een klucht van Krul en het tweede een bewer-
king van een Duits toneelstukje. Onderling komen de kluchten overeen in het ge-
bruik van een spreuk op de titelpagina, een verdediging van de hoofdpersoon, zang
en de duidelijke aanwezigheid van bedrog en vooral van zelfbedrog. De hoofdper-
sonen zijn beiden varianten van de bekende pekelharingfiguur, de eerste vooral qua
uiterlijk, de tweede meer om zijn handelwijze. Het taalgebruik verraadt invloed
van Bredero’s kluchten, maar in het hanteren van seksuele metaforiek in Jochem-
Jool is Zoet explicieter dan deze voorganger.

Deze kluchten worden niet opgevoerd, maar met blij- en treurspelen blijkt Zoet
gelukkiger te zijn. Zijn als nieuwjaarsgift voor de Schouwburgregenten bedoelde
Clorinde en Dambise, Bly-Eynd-Spel (1638) moest wel twee jaar op opvoering
wachten, eerst verdrongen door Vondels Gijsbrecht en vervolgens door andere
stukken met nationaal historische stof. Zoets pastorale spel verraadt duidelijk in-
vloeden van Kruls toneelwerk. In de opdracht pleit Zoet voor een grotendeels mo-
notopisch toneel. Daardoor kan de aandacht van de toeschouwers geheel op de dia-
logen en handelingen worden gefixeerd. Zoet voegt ook de toen algemeen bekende
minderemanstoneeltjes in, kleine tussenspelen met boertig commentaar op hande-
lingen in het blijspel. De thematiek wordt zowel bepaald door de tegenstelling tus-
sen het weelderige hofleven, de eenvoud en deugdzaamheid op het platteland, als
de onwaardige houding van een prins die zich aan zijn hartstochten overgeeft. 

Binnen enkele maanden wordt een treurspel van Zoet opgevoerd, Olimpia, een
toneelbewerking van een Franse novelle, waarin de kracht van ongebonden harts-
tochten nu leidt tot de ondergang der hoofdpersonen. De woorden van de dichter
leggen het af tegen de macht van het zwaard. Zoet heeft evenals in zijn vorige to-
neelstuk zoveel mogelijk de eenheid van tijd en plaats gerealiseerd, maar nu het ge-
bruik van monologen verworpen, omdat deze niet functioneren op een vol toneel. 

De wraaktragedie Thimoklea, die net als Olimpia een vrouwelijke hoofdrol kent,
is opgedragen aan P.C. Hooft. Dit stuk uit 1641, waarin het verhaal van de ver-
krachte Thimoklea uit de Historie van ’t leven en daden van Alexander de Groote
wordt gedramatiseerd, vertoont duidelijke overeenkomsten met Jan Vos’ succes-
volle spektakelstuk Aran en Titus, dat ruim een maand eerder in première was ge-
gaan. De hartstochten laaien hoog op en de hoofdpersonen gaan op een vreselijke
manier ten onder. De in vroegere stukken gehandhaafde toneelwetten zijn nu on-
dergeschikt gemaakt aan het vermaken van het publiek, dat tot slot een vertoning
met gruwelijkheden te zien krijgt. Met deze toevoeging uit het rederijkerstoneel en
zijn lonken naar Vos is Zoet gebogen voor de wensen van het publiek. 

Nadat hij na 1642 de Schouwburg voorlopig vaarwel heeft gezegd, volgt er pas in
1647 weer een toneelstuk van hem, het potsspel Zabynaja. In deze kruising tussen
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klucht en blijspel van onbekende Spaanse herkomst laat Zoet zien hoe in een koop-
mansmilieu met slimheid en geld degelijke mensen om de tuin geleid kunnen wor-
den. Aan het verhaal dat op het Amsterdamse Vlooienburg is gesitueerd, heeft Zoet
passages toegevoegd, waarin hij enkele bekende tijdgenoten hekelt om de uitwas-
sen in hun pseudo-davidjoristische opvattingen. 

In 1649 voltooit Zoet zijn Kornelia Bentivogli, een dramatisering van een novelle
van Cervantes, waarin hij een impliciete verwijzing naar de Vrede van Munster
heeft toegevoegd. In dit nooit vertoonde blijspel presenteert Zoet in ‘zedige’ be-
woordingen zijn nieuwe taalkundige opvattingen. Het woelen van de hartstochten
speelt opnieuw een grote rol, maar kan nog net binnen de perken worden gehou-
den, waardoor er toch nog sprake is van een gelukkig einde. Nieuwe opvattingen
over de toneelinrichting worden niet voorgesteld, eenheden van tijd en plaats zijn
met enige moeite gehandhaafd, terwijl hij zelfs teruggegrepen heeft op de beproef-
de minderemanstoneeltjes en vertoningen. 

Geheel opgebouwd uit vertoningen is Zoets spel Hel en Heemel over de Vrede
van de Pyreneeën. Het is in 1659 in Den Haag opgevoerd onder de titel De getemde
Mars, uitgebreid met door Zoet ontworpen balletten, alles overeenkomstig het con-
cept van de Vlaemsche Vrede-Vreught van de Vlaamse auteur Jan Lambrechts. Met
‘tableaux vivants’ worden in een barokke overdaad, naast de liefelijke vrede en het
Spaans-Franse huwelijk, de ondergane gruwelen en de lijdensweg in beeld gebracht,
die het Vlaamse en Brabantse volk heeft moeten afleggen naar de uiteindelijke vre-
de. Wat betreft het aantal spelers, alsmede de in contemporaine gelegenheidsspelen
vigerende gruwelscènes, sluit Zoet met dit spel aan op het oudere zinnespel.

De nog aanwezige sympathie en eerbied voor de pas gekroonde Karel II in 1660
heeft Zoet aangezet tot het vervaardigen van Vertoningen gepast op de Blyde en
Staatcyrijkke Inkoomste van d’Alderdoorluchtigste Majesteit Karolus de Tweede.
Dit barokke en enigszins gemanipuleerde overzicht van de Nederlands-Engelse be-
trekkingen is zijn laatste productie voor het toneel. De gedrukte uitgave ervan is
door het gebruik van vele sententies ook te zien als een politieke embleembundel
zonder gravures. 

Uit lovende woorden voor een klucht van Adriaen de Leeuw uit 1668 blijkt nog
eenmaal dat Zoets belangstelling voor het toneel niet is opgedroogd. Zijn denkbeel-
den daarover in vroeger jaren zijn dan wel niet expliciet overgeleverd, maar die ga-
ven ongetwijfeld van een geheel andere intentie blijk, dan zijn nu geventileerde me-
ning over het moreel functioneren van een klucht. Deze visie komt voort uit zijn
latere ethisch religieuze overtuigingen. 

3 Jan Zoet en de godsdienst

De religie heeft Jan Zoet, naarmate zijn leeftijd vorderde, steeds meer beheerst. Het
‘Jaer-liedt’ uit eind 1637 in het Amsteldams Minne-beekje bevat het vroegste getui-
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genis van zijn religieuze opvattingen. Hij roept de mensen op de geboden van
Christus boetvaardig te volgen, opdat Hij Nederland en zijn stadhouder zal zege-
nen in de strijd tegen Spanje. Na dit dringende verzoek lijkt zijn belangstelling voor
godsdienstige zaken zich te beperken tot spot met de katholieke kerk en tot zijn be-
kering, waarvan hij in een gelegenheidsgedicht uit 1643 gewag maakt. Hoewel hij
zich daarbij voor geen van de verschillende denominaties uitspreekt, lijken de reli-
gieuze voorkeur van veel mensen in zijn netwerk en zijn grote waardering voor de
vredelievende doopsgezinde predikant Joost Hendricksz Zoets geloof een doperse
inkleuring te geven. Na 1647 blijkt dat zijn opvattingen extremer zijn. Niet nader te
traceren personen of groeperingen hebben hem op het spoor gezet van het davidjo-
risme. Voor zijn nieuw verworven inzichten maakt Zoet propaganda door een se-
lectie van profetieën uit een liedbundel van David Joris te publiceren. Met behulp
van deze Prophetische Refereynen (1647) schetst Zoet een beeld van het duizendja-
rig Rijk Christi dat in Nederland gerealiseerd zal gaan worden. Slechts voor de be-
keerde, de ‘geestelijke’ mens, is dit Rijk aanstaande, waarin Zoet zich een voortrek-
kersrol toedenkt. Zijn spiritualistische gevoelens heeft Zoet verwoord in de
Geestelikke Door-zigten, die een forse correctie behelzen van Huygens ‘schijn’-
godsdienst in diens Heilighe Daghen. Zoet dringt vooral aan op een algehele beke-
ring, waartoe men Christus in zijn lijden onvoorwaardelijk en lijdzaam dient te
volgen, zijn kruis te dragen, boete te doen en zichzelf te verloochenen. Om zich
voor te bereiden op het komende millennium, creëert Zoet in navolging van David
Joris alvast een nieuw, zeer vereenvoudigd Nederlands. Dat zal de enige taal wor-
den in het komende Rijk van Christus, de taal van de Heilige Geest. 

Zoets chiliastische denkbeelden vinden slechts onder enkelen enige weerklank;
tijdens zijn verbanning verloopt zijn aanhang. De invloed van zijn spiritualistische
en chiliastische opvattingen wordt in deze tijd wel in zijn gedichten merkbaar. Het
door hem bezochte rariteitenkabinet van Jan Volkertsz ervaart Zoet, dankzij het
aanschouwen van Gods wonderwereld, als een mystieke belevenis en de stadhou-
der is in Zoets visie meer dan ooit een door God gestuurde leider van Nederland en
Verlosser in de eindtijd. Tijdens zijn ballingschap die tot 1657 duurt, laat Zoet, al-
thans op papier, geen controversiële religieuze opvattingen rondgaan, maar vrij
snel daarna verschijnt zijn grote godsdienstige hekeldicht, ’t Groote Visch-net. Zoet
onderkent machtswellust, schijnheiligheid en leugenachtigheid bij de grote kerkge-
nootschappen, maar ook onder de kleinere – waaronder de doopsgezinden – ziet
hij vele gebreken, zoals onderlinge strijd en rigorisme. Voor waardering komen
slechts die enkelingen in aanmerking, die spiritualistische denkbeelden koesteren
en een verbond met God hebben gesloten. In zijn vredelievend slotwoord wenst
Zoet dat iedereen gehoorzaam Christus zal volgen. Zijn irenische levenshouding
houdt hij ook de krakelende doopsgezinden voor in zijn Kristelikke Kruispoort.
Hiermee verdedigt Zoet de spiritualistisch gezinde Galenus tegen de op diens val
beluste confessionelen uit diens gemeente, die in 1664 uiteenvalt in ‘Lammisten’ en
‘Zonnisten’. 
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Dichtende dopers en collegianten verzamelt Zoet in zijn herberg om aan de hand
van vragen van ethisch religieuze aard het zedelijk leven van de mens te doorgron-
den en voorstellen tot verbetering te formuleren. Vragen en antwoorden zijn ge-
bundeld en uitgegeven onder de titel Parnassus aan ’t Y. Naast de grote waarde die
men aan de bijbelse boodschap hecht en de nadruk op de spiritualistisch geïnterpre-
teerde navolging van Christus, die vooral door Zoet wordt aanbevolen, zijn ook in-
vloeden van Coornherts ethica en Epictetus’ Tafereel van Cebes onder de ‘bentge-
noten’ merkbaar. Niet in alle zaken heerst er eensgezindheid. Opvattingen over
polygamie leiden bijvoorbeeld tot een heftige polemiek. Duidelijker dan in de Parn-
assus aan ’t Y uit Zoet zich over zijn godsdienstige opvattingen in zijn antwoorden
op vragen van de Haarlemse ‘Witte Angieren’. Zijn uitvoerig becommentarieerde
afkeer van confessionele standpunten in diverse kerkgenootschappen besluit hij met
een spiritualistische interpretatie van de wellevenskunst. Deze wordt door Gods ge-
nade aan de mens geschonken en intensieve beoefening ervan, gepaard gaande met
ontberingen en boetedoening en vooral het dienen van Christus in ‘Gelassenheit,
leiden tot een ‘zalig’ leven waar geen armoede en onheil bestaat, maar slechts vrede
heerst. Dat de mens door zijn zondige leven de ellende over zich afroept, zoals vol-
gens een gedicht van Zoet de Terschellingers dienen te beseffen na de verwoesting
van hun bezittingen door de Engelsen, is steeds meer in Zoets werken terug te vin-
den. Tot in zijn laatste dagen roept hij de mens op de zonden uit te bannen. 

4 Jan Zoet en de politiek

Zijn gehele leven heeft Zoet met wisselende intenties commentaar geleverd op per-
sonen en gebeurtenissen van politiek belang. Aanvankelijk waren het alleen de
Spaanse nederlagen die hem tot lofzangen inspireerden. Hij wijdde aan de overwin-
ning bij de Schenkenschans in 1636 een toneelstuk en schreef vijf grote gedichten
naar aanleiding van de slag bij Duins. Door Zoets barokke taalgebruik neemt de
zege van Tromp grootse proporties aan. Met gebruikmaking van bijbelse parallel-
len wordt die toegeschreven aan de hulp van God die aan de zijde van Nederland
gedacht wordt in de strijd tegen de Spaanse tirannie. Daarnaast bespot Zoet in
boertige taal de nederlaag van de Spanjaarden, door zich in de wereld van het ka-
tholieke geloof te verplaatsen en met behulp daarvan de Spaanse leugens over een
overheersing van Nederland te ontmaskeren. Verheerlijking van Nederlandse
overwinningen tegenover het etaleren van een wrede vijand zullen veel voorko-
mende ingrediënten blijven in Zoets politieke dichtwerk. Dat is vaak te vinden op
rijmprenten. Zoets eerste politieke rijmprent betreft eveneens de slag bij Duins.
Vervolgens gaven in 1641 twee huwelijken van Oranjetelgen uit 1641 – waarvan
één een voorbarige optie zou blijken te zijn – Zoet samen met een graveur de gele-
genheid om in woord en beeld propaganda te maken voor de politieke ambities van
Frederik Hendrik. Diens langzamerhand tanende roem probeert Zoet weer op te
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vijzelen in zijn Oranjens Zeege-krans op de overigens niet zo glorieuze verovering
van Hulst.

Samen met de fraaie prent van Van de Passe draagt Zoets lofzang op de heldenda-
den van de Nassaus de overtuiging uit dat Frederik Hendrik het gehele land, ook
het weerspannige Amsterdam, wil beschermen en het naar de vrede zal leiden.
Vreugde, spot, maar ook bezorgdheid over een te invloedrijk wordend Frankrijk
beheersen zijn ‘Beerinnevangst’, een gedicht op de inname van Duinkerken door de
Fransen in 1646. In diezelfde tijd wijst Zoet in zijn ‘Stroppeklacht’ op de voor het
volk zo nadelige gevolgen van de alom heersende klassenjustitie. De ellende onder
het volk en het gebrek aan aandacht voor hun situatie bij de politici zullen vaker een
onderwerp zijn in Zoets politieke gedichten. Een voorbeeld ervan is te lezen in zijn
navrante gedicht ‘Duitslands Oorlogswee’.

In een rijmprent voor de Vrede van Munster schildert Zoet geen oorlogstaferelen
of persoonlijke heldendaden, maar bezingt hij de overwinning die de allegorische
figuren Liefde en Eendracht hebben geboekt op de gruwelijke Nijd en Oorlog.
Deze generaliserende houding laat hij varen in zijn commentaar op de onthoofding
in 1649 van Karel I van Engeland. Zoet schaart zich kritiekloos achter het beleid
van deze Stuart, zoals onder meer uit zijn Vorstelikke-Lijk-staasy blijkt. Karels
dood veroorzaakt onrust en ellende onder het volk. Zoets keuze voor de monar-
chale staatsvorm komt ook duidelijk tot uiting in zijn hekeldichten op staatsgezin-
de personen, onder wie de vermoorde Doreslaer. Als Willem II in 1650 zijn om-
streden aanslag op Amsterdam uitvoert, loopt Zoets Oranjeliefde averij op. Aan de
andere kant zal zijn bedekte kritiek in ’t Hollandts Rommelzootje (1650) op de in-
haligheid en machtswellust van de burgemeester Bicker – ondanks zijn pluimstrij-
kerij in de Palm-kroon – tot zijn ballingschap leiden. Het onverwachte sterven van
Willem II in 1650 betreurt Zoet in barokke clichés, maar de geboorte kort daarop
van de volgende Willem vestigt zijn Oranjeliefde definitief en zonder voorbehoud.
In hem ziet Zoet de toekomstig stadhouder, die naar het voorbeeld van illustere bij-
belse voorgangers niet alleen de grootste monarch zal worden, maar ook Verlosser
in de eindtijd. 

Voorlopig staat de werkelijkheid echter haaks op deze visionaire, profetische
beelden, want de staatsgezinden krijgen de macht in handen. Zij worden gecon-
fronteerd met de Engelse agressie. Deze wijt Zoet aan de ambities van Cromwell,
die volgens zijn hekeldichten op de ‘Staartmannen’ worden gevoed door louter
staatzucht en hoogmoed, gepaard gaande met roofzucht. Daardoor lijdt niet alleen
het Nederlandse volk, maar ook het Engelse. Met enige versluiering van de werke-
lijke situatie prijst hij op een rijmprent de overigens matige resultaten van de Oran-
jegezinde Maerten Tromp. Zoets uitgesproken partijdigheid vertoont een niet mis
te verstane propagandistische inzet. In 1656 voorspelt hij in een groot gedicht voor
Willem III dat er voor deze jonge Oranje een belangrijke staatkundige toekomst is
weggelegd. In andere gedichten wijst Zoet op het gevaar dat volgens hem ’s lands
veiligheid loopt door het slechte beleid van De Witt. In 1659 maakt hij weer propa-
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ganda voor Willem die dan in Leiden gaat studeren, door opnieuw te wijzen op
diens gouden toekomst. De Vrede van de Pyreneeën biedt Zoet de mogelijkheid
met zinnebeeldige figuren zijn afkeer van oorlogen uit te drukken. Hier kiest hij
geen partij, maar schrijft de ellende die het volk ondergaan heeft toe aan de uit de
hel afkomstige Staatzucht, Geweld, Moord en Oorlog. In het verlangen naar vrede
sluit Zoet aan bij de stemming in het vaderland.

Verwachting van een duurzame vrede met Engeland spreekt uit Zoets Vertonin-
gen in 1660 voor de pas gekroonde Karel II, waarin gewezen wordt op de goede be-
trekkingen tussen beide landen in het verleden. Enkele jaren later moet Zoet in zijn
Bedrogen Hoop een verslechterend politiek klimaat constateren. Tevergeefs stelt
hij oplossingen als lijdzaamheid en een deugdzaam leven voor. Met barokke lof-
zangen voor Johan Maurits en Willem voert Zoet opnieuw propaganda voor Oran-
je. Het optreden van de gebroeders De Witt wordt gehekeld en Karel II krijgt van-
wege zijn staatzucht een zware aanval te verduren. De triomf die de gebroeders De
Witt met de tocht naar Chatham behaalden, waardeert Zoet daarentegen, net als
een menigte andere dichters, maar spaarzaam voor zijn doen, en met gebruikma-
king van bekende allegorische figuren. Uiteindelijk is de overwinning volgens hem
te danken aan God en Zoet verwacht dat de beide volkeren weer broederlijk samen
kunnen leven. Ter gelegenheid van de nieuwe vrede ontwerpt Zoet een penning, die
echter voor politieke commotie zorgt. In zijn lofzang op de Vrede van Breda in
1667 uit Zoet zich opnieuw in generaliserende termen. Hij wijt de oorlog zonder
partijen te noemen wel aan staatzuchtige gevoelens, maar bovenal aan een gebrek
aan oprechte liefde voor God. 

Met nog meer clichés dan vroeger verheerlijkt Zoet Willems deugden, voor het
laatst bij het bezoek van de jonge stadhouder aan Amsterdam. In hetzelfde jaar
vindt de moord op de gebroeders De Witt plaats. Zoet vindt, zoals uit zijn Ydele
Vlugt blijkt, dat zij wel op een vreselijke manier om het leven zijn gekomen, maar
dat zij hun ondergang aan zichzelf te wijten hebben. Cornelis de Witt beschuldigt
hij bovendien van hooghartigheid en hebzucht. De Franse inval in 1672 heeft Zoet
niet meer tot markante uitspraken kunnen inspireren. 

5 Besluit

Het zal aan het einde van deze studie duidelijk zijn dat het meer dan de moeite
waard was het werk van Jan Zoet van het stof te ontdoen en vele misverstanden
over zijn leven weg te nemen. Door de vele retouches aan zijn beeld kon, voorzover
mogelijk is, na driehonderd jaar de ware Jan Zoet gepresenteerd worden. 

Deze herontdekking en herwaardering van Jan Zoet betekenen niet dat er een
plaats op het erepodium van de grote auteurs uit de zeventiende eeuw voor hem in-
geruimd moet worden. Een eervolle plek onder de schrijvers van het tweede garni-
tuur komt hem zeker toe. Het grootste deel van zijn toneelstukken, hekeldichten,
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politieke lofzangen, godsdienstige gedichten en prozawerken bevat een overdaad
aan interessante stof verpakt in een doorgaans zeer goed leesbare, boertige en ba-
rokke stijl. Zijn gedachten mogen dan de diepgang van die van zijn tijdgenoten als
Hooft, Huygens en Vondel missen, de vormgeving blijft op zijn minst de moeite
waard. Zoets kracht ligt vooral in de vertelkunst, waarbij hij stilistisch het spoor
van Jacob Cats volgt. Voor een geringer maar niet minder substantieel deel zet hij al
zijn talenten aan het werk om de mens over te halen tot een deugdzamer leven,
waarin de navolging van Christus centraal staat.

Het soms nijpende gebrek aan detailstudies heeft met zich meegebracht, dat
slechts geringe aandacht kon worden besteed aan sommige hekeldichten en uitga-
ven in boekvorm die beter zouden verdienen. Aan Zoets narratieve talenten zou
zonder meer recht gedaan worden, als er afzonderlijke, geannoteerde tekstuitgaven
zouden komen. In dat kader verdienen vooral Hedensdaaghsche Mantel-eer,
Maagden-baak en Wintersche Avonden aanbeveling. Het zou bovendien de moeite
waard zijn in een eveneens geannoteerde uitgave van een selectie uit de postuum
verschenen Digt-kunstige Werkken fraaie specimina van de poëzie van Jan Zoet te
presenteren aan een ruimer publiek.
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1 Life of Jan Zoet

Jan Zoet’s date of birth has remained unknown for a long time. However, on Sep-
tember 8th 1609 his baptism is registered in the Reformed Church in Amsterdam as
Jan Soet.

His name is spelled Soet until well on in the forties, later it becomes Zoet. The
latter spelling is used in this summary. He will spend the greater part of his life in
Amsterdam, a lesser part in The Hague, where he is located in 1636. There he writes
his Meyspel, Uit-beeldende de winning ende wederwinninge van de Schenken-
schans, of which unfortunately not a single copy could be recovered. Zoet is influ-
enced by Huygens, Cats and Van de Venne, which particularly manifests itself in
his longer poems, such as the Hedensdaaghsche Mantel-eer (1636) and Bachus-
hoogh-tijt (1638) both of which were published in Amsterdam. Subjects for these
satirical poems are especially found in the lower social settings. He makes fun of
the dealings of whores and drunkards and he mourns the loss of essential virtues.
The same thoughts are found in his lampoons on Tulipmania, interspersed with
dirty jokes.

At this time he begins his co-operation with an engraver to produce an illustrated
poetry broadside. He will regularly assist in the production. On the whole this type
of work can be dated back correctly in the light of the described event, but for other
poems by Zoet this is somewhat problematic. Many of these poems are only known
from the Digt-kunstige Werkken, and this work lacks a chronological structure.
Nevertheless, I could trace back most of them to establish an acceptable date.

In the period of 1636-1637 Zoet appears to move within a circle of poets sur-
rounding the publisher Hartgers who brings out the songbook Amsterdams
Minne-beekje, which will have a longstanding popularity. In some of Zoet’s many
contributions there are allusions to Machteltje Claes, who later becomes his wife.
Pastoral themes prevail in this little songbook as they do in his first comedy,
Clorinde and Dambise, which will be performed some years later (1640). Two of
his works, Jochem-Jool, a farce from 1637, and the cryptic ‘chronique scandaleuse’
Grove Roffel especially stand out against this idyllic background because of their
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abundance of erotic vocabulary. His farces have not made the theatre in spite of his
popular ‘Pickleherring’ character. But Zoet works as an actor in the theatre from
1640 on. Jan Vos reproached him for plagiarizing. With the subsequent work in
which he ridicules prominent citizens of Amsterdam, the Amsterdamsche Waerseg-
ger (1640), he calls the attention of judicial authorities upon himself. Zoet is arrest-
ed, but released on his promise of amendment. He vindicates himself with a digni-
fied emblem book Maagden-baak in which Cats’ influence is prominent. The same
year he writes another two plays both of which appear on stage, Olimpia (1640) and
Thimoklea (1641). In this period he satirizes social abuse. It is interesting to note
that he criticizes Vondel’s opinion on the stock exchange. In addition to his atten-
tion to political events, including his praise of the weddings of the House of
Orange, Zoet’s interest in religion grows. In 1643 he even speaks about a conver-
sion whereby his great appreciation of the Mennonite teacher Joost Hendricksz is
very evident. Although several Mennonites such as publishers and an engraver
were part of his social network, he did not become member of a Mennonite congre-
gation. He follows the Spiritualist track of David Joris and is convinced that the
millennium of Christ is about to become reality and that he will play a definite part
in it. Convinced of his new faith he criticizes Huygens’ Heilighe Dagen. Zoet’s
new ideas call forth response only among a small group of adherents.

In the meantime Zoet earns a living by simple book printing, editing or translat-
ing books, such as Wintersche Avonden (1649) by Viverius, as well as by compos-
ing odes and lampoons on people and events. As of 1647 most of these are written
in a plain purified language, to make the Dutch language a suitable means of com-
munication for the coming Kingdom of Christ.

William II’s assault on Amsterdam in 1650 put Zoet in trouble. His masked at-
tack on the Amsterdam burgomasters Bicker in ’t Hollandts Rommelzootje (1650)
could not be rectified by his flattering Palm-Kroon voor de Heeren Andries en Cor-
nelis Bikker (1650). After Zoet mourns the death of young William II in The Hague
and celebrates the newly-born William III, of whom he predicts a grand future as
Stadtholder and Redeemer in the end of times, he is arrested when back in Amster-
dam. In 1651 he is banished for six years.

Anyhow he secretly spends most of his time of exile in Amsterdam, however,
without being able to carry on his old trade. As a merchant he makes the odd trip
along the Rhine. Back in Amsterdam it is evident that he has not lost his skill of
writing lampoons. An unknown publisher and an engraver venture to co-operate
with Zoet again and in two large illustrated poetry broadsides the English aggres-
sion under Cromwell is condemned. Zoet’s circumstances are none too bright in
these times. Through a satirical poem by Bara from 1656 we learn that he is wan-
dering through Amsterdam as a billposter and is living in the Kolk in a shabby
room. His poem ‘Kristelikke Kruisweg’ reflects a difficult period in his life.

Towards the end of his exile he is back in The Hague under more favourable cir-
cumstances. Westerbaen has invited him to his estate ‘Ockenburg’ and he is al-
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lowed to recite his long ode on William’s birthday at the Stadtholder’s court. Back
in Amsterdam he changes from tobacco-merchant to wine-merchant and becomes
an inn-keeper in the Haarlemmerstraat at the corner of the Baenbrugsteeg. There
the sign ‘de Rust’ or ‘De Zoete Rust’ will hang for several years to come.

His meddling in religious matters increases again. In 1657 he publishes his fa-
mous critique on various denominations, ’t Groote Visch-net, and takes part in sev-
eral meetings of the Collegiants. Important political events both at home and
abroad will also catch his critical attention. He urges Vondel on in satirizing the
complacency of the authorities in The Hague and their lack of interest in the safety
of the common citizens. Meanwhile the German community in Amsterdam pres-
ents him with a booklet, which he translates into De Adelikke Huisvader (1658).
His great love for the House of Orange inspires him to celebrate important events
in the life of the young William with various odes. The latter’s coming to Leiden to
enter the University there in 1659 is celebrated by Zoet in co-operation with Van
de Venne through the presentation of an illustrated poetry broadside. At the same
time the Pyrenees Peace-treaty is concluded, an agreement between Spain and
France so important in Zoet’s opinion, that he writes a morality play about it, Hel
en Heemel. By the end of that year Zoet is part of the theatrical company of Van
Fornenberg in The Hague. They will perform this play, increased by ballets added
by the poet himself, under the title Getemde Mars (1660). Politics inspire him again
to write dramas. For the English King Charles II, who is still residing in the
Netherlands, he writes a series of Vertoningen (1660) in the cycle of a year, symbol-
izing the mutual assistance between England and the Netherlands. Back in Amster-
dam Zoet meticulously follows the events in the Mennonite congregations and in a
serious conflict, the ‘Lammerenkrijgh’, his Kristelikke Kruispoort (1661) places him
on the side of Galenus Abrahamsz. 

An important point is the establishment of a kind of Chamber of Rhetoric, the
‘Parnassus aan ’t Y’ in his own inn. A mixed company, mostly Mennonite-minded,
can be found here during the course of several years, searching for ethically reli-
gious answers to the many questions posed by Jan Zoet. The questions and answers
accompanied by his comment are published in 1663. In this turbulent group quar-
rels often occur, as is evident in the controversy between Zoet and his former friend
Steendam about polygamy in the Bible.

In 1663 Zoet marries Annetje Conings van Nahuys, 28 years his junior, a not too
happy relationship. In the period of 1665-1666 Zoet ventilates his own views about
a simple virtuous life in his answers to the questions of the Haarlem Chamber of
Rhetoric, ‘De Witte Angieren’. He thinks following Christ’s example is essential,
and interprets Coornhert’s Zedekunst in a spiritual way. To grasp the meaning of
the magnitude of God’s creation even better he attends Klaas Gietermaker’s ‘Konst-
schoole’ for helmsmen.

The changing political climate does not escape Zoet’s attention. The threatening
danger from England, the House of Orange forced to take a defensive stand and the
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republican politics all inspire his poetical comments. He denounces the political
ambitions of Charles II passionately and some pride in ‘Chatham’ can be read in his
illustrated poetry broadside ’t Gezeegende Staatschip der Vrije Vereenigde Needer-
landen. His poems on the Breda Peace-treaty in 1667 demonstrate Zoet’s irenic
character. In his opinion the fundamental cause of war is the sinfulness of man. He
even designs a medal for this peace-treaty, but it is later destroyed owing to English
criticism of the image used. Zoet honours the celebration of William III’s eigh-
teenth birthday in 1668 with a poem which he is allowed to recite at court. In the
following years only minor work is published, e.g. a poem of mild mockery at the
charlatan Francisco Joseph Borri. In 1670 Zoet is in The Hague again and there he
sends a letter to Johan de Witt, suggesting an alternative way of imposing taxes. In
1672 William III turns up in Amsterdam for financial reasons. Zoet honours him
again elaborately, but his glorification has become more and more unrealistic. In
1672 an illustrated poetry broadside on the door of Zoet’s inn, predicts fall of the
De Witt brothers. After the actual assassination of both men Zoet publishes an il-
lustrated poetry broadside in which he neither condemns their fall nor applauds it,
but irenically considers it a symbol from which one can learn.

If one may believe one of his critics, Zoet spends his life drinking and smoking
while still ventilating heretical ideas, whereas his wife manages the cash. Once more
one of his illustrated poetry broadsides is published, this time ridiculing the greed
of lawyers. On January 11th 1674 Zoet passes away at the age of nearly 65. On Jan-
uary 16th fourteen bearers lay him to rest in the Karthuizerkerkhof.

2 Jan Zoet and the stage.

The stage played an important part in Zoet’s life. Not only did he write various
kinds of plays, he was also active as an actor at the theatre in Amsterdam for some
years. His education in the world of drama was acquired in the circles of the
rhetoricians of The Hague, where his first play, the unfortunately untraceable
Meyspel, was performed. It already showed Zoet’s interest in politics. In the same
period (1636), influenced by Cats’ Rhodope, he wrote his Tragoedie van den On-
luckighen Gnemon, a drama of which only the title is known. It probably deals
with the downfall of a poet in love. 

Back in Amsterdam he feels at home in the world of actors and playwrights. In
the two farces he writes then, Tweede Deel van Drooge Goosen and Jochem-Jool
ofte Jalourschen-Pekelharing, respectively in 1636 and 1637, the then prevailing
ideas about this genre are evident. Both plays lack originality: the first one is a se-
quel to a farce by Krul and the second an adaptation of a German play. The two
farces correspond with each other through using a motto on the title page, the de-
fence of the main character, songs and the obvious presence of deceit and especially
of self-deceit. The main characters are both variants of the well known ‘Pickle-
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herring’, the first one especially in his appearance, the second more by his behav-
iour. The vocabulary shows influence of Bredero’s farces, but in employing sexual
metaphors in Jochem-Jool, Zoet is more explicit than this predecessor.

These farces were never performed on stage, but Zoet appears to be more fortu-
nate in producing comedies and tragedies. His Clorinde and Dambise, Bly-Eynd-
Spel (1638), meant as a New Year’s gift for the governors of the Amsterdam theatre,
was not performed until two years later, at first ousted by Vondel’s Gijsbrecht and
after that by other plays with national-historical themes. Zoet’s pastoral play is
clearly influenced by Krul’s dramatic works. In the dedication Zoet largely favours
a dramatic unity of place. In this way the attention of the audience can be complete-
ly focused on the dialogues and actions. Zoet also inserts the so-called ‘mindere-
manstoneeltjes’, short scenes with jocular comment on the actions in the comedy
itself. The themes are set by both the contrast between the luxurious life at court
and simplicity and virtuousness in the country, as well as by the undignified atti-
tude of a prince giving way to his passions.

Within months Zoet’s tragedy Olimpia is performed, a stage adaptation of a
French short story, in which unrestrained passion leads to the downfall of the main
characters. The words of the poet are no match for the power of the sword. As in
his previous play Zoet has realized dramatic unity as much as possible, but rejected
the use of monologues as they do not function on a crowded stage.

Thimoklea, a tragedy of revenge, with a woman in the leading role just as in
Olimpia, was dedicated to P.C. Hooft. This play of 1641, in which the story of the
raped Thimoklea from the Historie van’t leven en daden van Alexander de Groote
is dramatized, shows an evident resemblance to Jan Vos’ successful spectacle Aran
en Titus, which had its premiere a month before. Passions flare up immensely and
the main characters meet a dreadful death. The laws of drama maintained in former
plays have now been placed second to entertaining the audience who witnesses an
atrocious tableau vivant in the end. With this addition, originating from rhetorical
drama and the influences of Jan Vos, Zoet submitted to the public taste.

After giving up the stage for some time after 1642, it is not until 1647 that the play
Zabynaja follows. In this mixture of farce and comedy of unknown Spanish origin
Zoet shows how respectable people are misled by means of money and shrewdness
in a merchants’ environment. To this story, set in the quarter Vlooienburg in Am-
sterdam, Zoet adds a few passages, in which he satirizes some well-known contem-
poraries because of the extremities in their pseudo-Davidjoristic views.

In 1649 Zoet finishes his Kornelia Bentivogli, a dramatization of a short story by
Cervantes in which he adds an implicit reference to the Munster Peace-treaty. In
this never performed comedy Zoet presents his new linguistic views in ‘decent’
terms. The rage of passion plays a prominent part again, but can be kept within
bounds, so that a happy ending follows. No new opinions on stage setting are pre-
sented, dramatic unity of time and place are maintained with some difficulty and
Zoet even reverts to the approved ‘minderemanstoneeltjes’ and ‘tableaux vivants’.
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Zoet’s play Hel en Heemel on the Pyrenees Peace-treaty has been constructed as
a combination of displays. It was performed in the Hague bearing the title De
getemde Mars, enlarged with some ballets devised by Zoet, everything according to
the concept of the Vlaemsche Vrede-Vreught by the Flemish author Jan Lam-
brechts. His ‘tableaux vivants’ exaggerate harmonious peace and the Spanish-
French wedding besides the atrocities and sufferings endured by the Flemish and
Brabant people in the time leading up to the eventual peace-treaty. Concerning the
number of actors as well as the scenes of terror in contemporary thematic plays,
Zoet follows in the line of earlier morality plays.

Sympathy and respect for the newly crowned Charles II in 1660 prompted Zoet
to write Vertoningen gepast op de Blyde en Staatcyrijkke Inkoomste van d’Alder-
doorluchtigste Majesteit Karolus de Tweede. This baroque and somewhat manipu-
lated survey of Anglo-Dutch relations is his last stage production. Because of the
use of many maxims the printed edition can also be considered a political emblem
book without engravings. 

His high praise of a farce by Adriaen de Leeuw in 1668 shows once more that
Zoet’s interest in theatrical perfomances has not diminished. His earlier ideas about
this are not explicitly known to us, but they undoubtedly reflected an intention
quite different from his later view on the moral function of a farce. This vision em-
anates from his ethical-religious convictions in later years.

3 Jan Zoet and religion

Religion dominated him more as Zoet grew older. The ‘Jaer-liedt’ of the latter part
of 1637 in the Amsteldams Minne-beekje contains the earliest testimony of his reli-
gious opinions. He summons people to follow the commandments of Christ peni-
tently, so that He will bless the Netherlands and its Stadtholder in the combat
against Spain. After this urgent request his interest in religious matters seems to
confine itself to mockery of the Roman Catholic Church and to his conversion,
which he mentions in an occasional poem in1643. Although he does not advocate
any denomination there, both the religious preference of most of the people in his
social network and the great esteem for the peace-loving pastor Joost Hendricksz
seem to give Zoet’s religious views a Mennonite colouring. After 1647 his ideas ap-
pear to be more extreme. Untraceable persons and groups put him on the track of
Davidjorism. Zoet carries on propaganda for his newly obtained insight by pub-
lishing a selection of prophesies from a songbook by David Joris. With the help of
the Profetische Refereynen (1647) Zoet sketches a picture of the millennium of
Christ to be realized in the Netherlands. This millennium is oncoming only for
converted, ‘spiritual’ people and Zoet considers himself one of the pioneers.

His Spiritualist feelings are put into words in the Geestelikke Door-zigten, con-
taining a considerable correction of Huygens’ simulated religion in his Heilighe
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Daghen. Zoet strongly urges toward a complete conversion, for which one should
unconditionally and submissively follow Christ in his agony, bear his cross, do
penance and practice self denial. To prepare himself for the coming millennium,
Zoet already composes a new, purified Dutch idiom in line with David Joris. This
will be the vernacular of the coming millennium, the language of the Holy Spirit.

Zoet’s chiliastic views appeal only to some people; during his banishment his im-
pact declines. The poems written in this time still reflect the effects of his Spiritual-
ism and Millenarianism. He pays a visit to Jan Volkertsz’ collection of curiosities
and the sight of God’s world of wonders is a mystical experience for him. More and
more he considers the Stadtholder a God-sent leader of the Netherlands and a Re-
deemer in the end of times. During his banishment which lasts until 1657, Zoet
does not ventilate any controversial religious opinions, but soon afterwards his
long religious satire, ’t Groote Visch-net is published. Zoet recognizes lust of pow-
er, hypocrisy and untruthfulness among the larger religious communities, but also
among the smaller denominations, including the Mennonites, he notices many
faults such as inner quarrelling and rigorism.

There can be respect only for the few who cherish Spiritualist ideas and have
made a covenant with God. In his irenic conclusion Zoet wishes everyone to follow
Christ obediently. He also impresses his peace-loving attitude upon the quarrelling
Mennonites in his Kristellike Kruispoort. In this way Zoet defends the Spiritualist
minded Galenus Abrahamsz against the confessionals of his congregation eager for
his downfall. His congregation divides up into ‘Lammisten’ and ‘Zonnisten’ in
1664.

In his inn Zoet assembles Mennonite poets and Collegiants. With the help of eth-
ically religious questions they attempt to fathom the moral life of man and to for-
mulate suggestions for improvement. Questions and answers are collected and
published under the title Parnassus aan ’t Y. Besides the great value attached to the
message of the Bible and the emphasis laid on the Spiritualist interpretation of fol-
lowing Christ, especially recommended by Zoet, influences of Coornhert’s ethics
and Epictetus’ Tafereel van Cebes are also evident among the members of his circle.
Unanimity does not prevail about all subjects. Opinions about polygamy, for ex-
ample, lead to vehement controversy. More explicit about his religious views than
in the Parnassus aan ’t Y, are Zoet’s answers to questions of the ‘Witte Angieren’ of
Haarlem. He concludes his elaborate comments showing his aversion to confes-
sional points of view in various denominations with a Spiritualist interpretation of
the art of living virtuously. This is a gift to man through God’s grace. Both intense
practice, combined with deprivation and penitence, and especially serving Christ in
‘Gelassenheit’, lead to a blissful life without poverty and disaster, but with only
peace prevailing. It is more and more evident in Zoet’s work that he believes that
mankind calls disaster upon itself by living a sinful life, as the inhabitants of Ter-
schelling should realize after their houses were destroyed by the English. Until the
last days of his life he urges people to expel all sins.
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4 Jan Zoet and politics

All his life Zoet commented with varied intentions upon persons and events of po-
litical importance. At first only Spanish defeats inspired him to write odes. He de-
voted a play to the victory at the Schenkenschans in 1636, and wrote five large po-
ems about the battle of Duins. Tromp’s triumph assumes great proportions
because of Zoet’s baroque style. Drawing parallels with the Bible he attributes the
triumph to God’s assistance of the Dutch to overcome Spanish tyranny. Besides
this, Zoet ridicules the Spanish defeat in jocular language, by imagining himself in
the world of the Roman Catholic religion and thus exposing the Spanish lies about
ruling the Netherlands. Glorification of Dutch triumphs as opposed to the exposi-
tion of a cruel enemy will be regular ingredients in Zoet’s political poems. They are
often published as illustrated poetry broadsides. The first one is also about the bat-
tle of Duins. Then in 1641 two marriages in the House of Orange – one of which
appeared a bit premature – gave Zoet and an engraver the opportunity to make
propaganda for the political ambitions of Frederik Hendrik literally and by illus-
tration. Zoet tries to boost the latter’s declining glory in his Oranjens Zeege-krans
about the otherwise not so spectacular conquest of Hulst. Together with the fine
print by Van de Passe, Zoet’s ode on the heroic deeds of the Nassaus propagates his
conviction that Frederik Hendrik strives to protect the whole country including
rebellious Amsterdam and will lead it to peace. Joy, mockery but also anxiety
about an increasingly influential France, dominate his ‘Beerinnevangst’, a poem on
the capture of Dunkirk by the French in 1646. At the same time Zoet points out the
harmful effects of the prevalent class justice in his ‘Stroppeklacht’. Misery among
the people and lack of attention of politicians for their situation are frequent sub-
jects of Zoet’s political poems. An example of this is can be read in his distressing
poem ‘Duitslands Oorlogswee’. In an illustrated poetry broadside on the Munster
Peace-treaty Zoet does not picture any scenes of war or personal heroic deeds, but
he celebrates the victory which the allegoric characters Love and Harmony gained
over the horrible Envy and War. This generalizing attitude is set aside in his com-
ment on the decapitation of Charles I of England in 1649. Zoet unquestioningly
supports this Stuart policy as is obvious among others in his Vorstelikke-Lijk-
staasy. Charles’ death causes turmoil and misery among the people. Zoet’s prefer-
ence of the monarchic form of government is also explicit in his satirical poems on
republicans, such as the murdered Doreslaer. When William II makes the contro-
versial attack on Amsterdam in 1650, Zoet’s love for the House of Orange is dam-
aged. On the other hand, his guarded criticism in ’t Hollandts Rommelzootje (1650)
on the greed and lust of power of burgomaster Bicker will lead to his banishment,
in spite of his toadyism in the Palm-kroon. Zoet mourns the unexpected death of
William II in 1650 in baroque stereotyped phrases, but the birth of the next William
shortly after, definitely and unconditionally establishes his love for the House of
Orange. In him Zoet sees the future Stadtholder who will not only be the greatest
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Monarch after the example of illustrious predecessors from the Bible, but also the
Redeemer in the end of times.

For the time being reality is in complete contrast to these visionary prophesies,
for the republicans come into power. They are confronted with English aggression.
According to Zoet, as he writes in his satirical poems on the ‘Tailmen’ this is all due
to Cromwell’s ambition fed by arrogance and sheer lust for power together with
rapacity. For this reason not only the Dutch but also the English suffer. Slightly
disguising the real situation, he praises the otherwise moderate results of the
Orangist Maerten Tromp in an illustrated poetry broadside. Zoet’s outspoken par-
tiality is an unmistakable example of propaganda. In 1656 he predicts an important
political future for the young William (III) in a large poem. In other poems Zoet
points out the threat to the country’s safety because of De Witt’s poor statesman-
ship. In 1659 he once more carries on propaganda for William who is about to enter
the University of Leiden by again pointing out his golden future. The Pyrenees
Peace-treaty offers Zoet the opportunity to express his aversion of wars, by using
symbolic characters. Here he takes no sides, but he blames the from Hell originated
Lust for political power, Violence, Murder and War for the misery endured by the
people. His longing for peace is in keeping with the general sentiment of the coun-
try.

In Zoet’s Vertoningen (1660), written for the newly crowned Charles II, in
which he points out the good relations between the two countries in the past, ex-
pectations of lasting peace are evident. Some years later Zoet cannot but note a de-
teriorating political climate in his Bedrogen Hoop. Vainly he proposes solutions
such as patience and a virtuous life. Again Zoet carries on propaganda for the
House of Orange by means of baroque odes on Johan Maurits and William. He
criticizes the actions of the De Witt brothers and Charles II is attacked severely be-
cause of his lust for political power. However, the triumph of the raid on Chatham
scored by the De Witt brothers is appreciated by Zoet together with other poets,
but, for his doing, complimented sparingly, using the familiar allegoric characters.
The actual triumph is due to God according to Zoet, and he expects the two coun-
tries to live together in brotherly love again. On the occasion of the new peace-
treaty Zoet designs a medal which causes political commotion. In his ode on the
Breda Peace-treaty in 1667 Zoet writes in generalizing terms again. Without men-
tioning parties, he blames the craving for power as the cause of war, but above all
war is caused by lack of sincere love of God. 

Using even more stereotypes than before, Zoet praises William’s virtues, the last
time being during the young Stadtholder’s visit to Amsterdam. In the same year the
murder of the De Witt brothers takes place. Zoet thinks they have met their end in
a dreadful way, but they have no one to blame for their downfall but themselves
which is evident in his Ydele Vlugt. He also accuses Cornelis de Witt of arrogance
and greed. The French invasion in 1672 could not inspire Zoet to salient statements
anymore.
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5 Conclusion

At the end of this study it should be clear that it was more than worthwhile to dust
off Jan Zoet’s work and to take away the many misunderstandings about his life.
By brushing up his image thoroughly, the real Jan Zoet could be presented as cor-
rectly as possible after 300 years. This rediscovery and revaluation do not mean that
he deserves a place of honour among the great authors of the seventeenth century.
But he certainly has a right to an honourable position among the minor poets. The
greater part of his plays, satirical poems, political odes, religious poems and prose
texts contains an abundance of interesting material, wrapped up in a burlesque and
baroque style, usually very much worth reading. His ideas may lack the depth of
those of contemporaries, such as Hooft, Huygens and Vondel, his style at least is
worthwhile. Zoet’s greatest talent lies in his narrative skills in which he follows Ja-
cob Cats’ style. For the lesser but not insubstantial part he uses all his talents to per-
suade man to live a virtuous life whereby following Christ stands central.

The sometimes acute shortage of detailed studies encumbered paying more no-
tice to certain satirical poems and other publications which deserved better atten-
tion. Zoet’s narrative skill would definitely be done justice if separate annotated
textbooks would be published. Within the scope of that work especially the
Hedensdaaghsche Mantel-eer, Maagden-baak and Wintersche Avonden are to be
recommended. In addition it would be worth publishing an annotated selection
from the posthumous edition of the Digt-kunstige Werkken, so as to present some
fine examples of Zoet’s poetry to a larger reading public.

Vertaling Barbera M. Cordes-Roggen
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Lustburgh, Jan Jacobsz 49
Luther, Maarten 242, 246, 288, 458
Luyken, Jan 18, 464, 478, 490-492, 667
Lydius, Rudolphus 550, 552

Machiavelli, Nicolo 424
Magelhães, Ferdinand 328
Magino, Giovanni Antonio 126
Maire, Jacob le 328
Mak, J.J. 429
Mander, Carel van 174, 194-196, 290, 548,

561, 641, 642
Marconville, Jean de 277

Marees, Anna Maria de 608
Margaritha, Anthonius 297
Maria-Theresia van Spanje 423, 428
Marmer, Jan Koerten 572
Marot, Clement 351-354, 356
Martialis, Marcus Valerius 620, 621
Mary Stuart 148, 153, 262, 314, 366-369,

421, 435, 436
Maurits, prins van Oranje 148, 308, 309,

367
Maximus, Valerius 480
Mayer, Harm de 652
Mazarin, Jules 304
Mechelen, Margaretha van 148
Medemblik, Claes van 344, 345, 661
Meer, T. der 620
Meerhuysen, Jan Pietersz 355-358, 440
Meerman, Willem 511
Meeteren, Emanuel van 120, 277, 278, 282,

407
Meeus, H. 81, 84, 165
Meeuwesse, A.C.M. 18, 407, 464, 472, 477,

479, 480, 483, 488, 491, 492, 496, 508, 511
Meijer, Catelijn de 31
Meijer, Gillis de 31
Meijer, Lysbetjen de 31
Meijer, Susanna de 31
Meinsma, K.O. 26, 28, 390, 397, 413
Melder, G. 503
Melles, J. 190
Meulenhof 476
Meurs, Jacob van 265
Mey, Johannes de 555, 556
Mey, Willem de 495
Meyer, Andreas 608, 611
Meyer, Lodewijk 284, 644
Mol, Hester 187, 608
Mol, Jacob de 234
Mol, Jan de 91, 400
Monck, George 435
Monstermans, Janneken 608
Montanus, Petrus 618
Moolenyzer, Abraham 615
Moonen, Arnold 23
Moor, Hendrik 90
Moorman, Cornelis Jansz 395, 396, 413
Mostart, Daniël 151
Muis, Pieter 608, 610
Muller, F. 59, 153, 260, 270, 402, 541
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Muller, P.L. 664
Multatuli 28
Muyckens, Jan Barentsz 238, 239

Namaals Volkomen 470
Nieuwelandt, William van 561
Niezen, Aletta 608, 611
Noirot, Adriaan 608
Nootmans, Pieter 34, 35, 39, 40
Nosche, Joachim 408
Nyendael, Gosinus 503, 504

Oetgens van Waveren, Anthony 305
Oldenbarneveldt, Johan van 308, 312, 581,

662, 663
Oldewelt, W.H.F. 65
Olearius, Adam 326, 329, 401, 503
Opitz, Martin 407
Oquendo, Don Antonio de 116, 117
Ornée, W.A. 37
Otten, Jan 361-363
Oudaen, Joachim 23, 237, 561, 654
Overbeke, Aernout van 22, 24, 628, 631,

664, 667, 668
Overdiep, G.S. 28
Oversteegen, J.J. 109, 110, 113, 131, 132,

150
Ovidius 111, 194, 196, 656

Paffenrode, Joan van 625
Paling, Abraham 508
Paludanus (= L.van de Broek) 257
Pancras, Nicolaas 355
Paré, Ambroise 278, 279, 283, 610
Pars, Lambert Dirksz 130
Passe, Chrispijn de 59, 61, 119, 120, 194,

197, 199, 200, 202, 287
Pauw, Adriaan 267
Pauw, Anna 376, 615
Pauw, Gerrit 318
Pauw, Reynier 267, 615
Peeters, G.L.F. 632
Pels, Andries 23, 560, 654
Pels, Nicolaas 66, 90, 91, 93
Penn, William 340
Pennington, John 116
Pepys, Samuel 538
Pergens, Jacob 203
Pers, Dirck Pietersz 108, 130, 259, 277, 553

Persijn, A. 503
Persius Flaccus 495
Peters, Hugh 341
Philips II, koning van Spanje 119
Philips IV, koning van Spanje 119, 121, 122,

203
Pickeroy, Eliasz 607
Pierson, Pauwels 131
Pieters, Saartje 519
Pietersz, Roelof 288
Pindarus 158, 166
Plancius, Petrus 288
Plantenburch, Jacob Dircksz 234
Plautus 66
Pleij, H. 102, 229
Plockhoy, Pieter 496, 498-500
Pluimer, Johan 23
Poelenburg, Arnoldus 503
Pontanus, A. 503
Pook, Jan 656
Poot, H.K. 667
Post, Frans 240
Post, Pieter 442
Pot, Hendrick Gerritsz 50, 61
Prins, I. 148, 313, 319
Prinsen, J. 28
Prud’homme van Reine, R. 580
Pudsie, Eduard 63
Putter, F.de 234

Quellinus, Artus 447
Questiers, Catharina 288, 454
Quevedo, Francisco de 273, 351

Raap, Daniël 660
Rabelais, François 624
Rammazeyn, Johannes 365, 414, 434, 449
Rangstadt, Claus von 355
Ravesteyn, Nicolaas van 135, 156, 187
Redinkhoven, Rainier van 615, 616
Regteren Altena, I.Q.van 721
Reynolds, Robbert 63, 64
Richelieu, kardinaal de 200
Ries, Hans de 212
Rieuwertsz, Jan 622
Rievers, Jan 56
Rijn, Rembrandt Harmensz van 63, 208,

460, 662
Rijswijk, Hans Jansz 284
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Ripa, Cesare 258
Rippertsz, T. 511, 512, 589, 593, 630
Rist, Johann 404, 406, 407
Riviere, P.A.S. de la 201
Rixtel, Pieter 470, 471, 472, 483, 484, 486,

488, 492, 503-505, 573, 589, 617, 629, 630,
634 

Robbert (=Ruprecht van de Palts) 338, 339
Rodenburgh, Theodoor 72, 561
Roeck, Lambert 291, 652
Roemers, Maria Tesselschade 288
Roever, N.de 299, 300, 324
Rosseau, Jacobus 656, 658
Rotgans, Lucas 653
Rothmann, Bernard 230
Rots, Wilhelm de 372
Rowen, H.H. 543
Royalton-Kisch, M. 152
Rusting, Salomon van 625, 628, 653, 655, 658
Ruyter, Michiel Adriaansz de 340, 348,

379, 387, 417, 418, 526, 528-539, 535, 542,
577, 589, 674 

Ruyter, Willem 62, 65

Saenredam, Jan 528
Salman, J. 127
Santen, Gerard Cornelisz van 193
Sas, Arie 660
Savry, Salomon 153, 235, 422
Scaliger, Julius Caesar 94, 608
Schack, Hans 418
Schaep-Pietersz, Gerard 204, 206, 211, 225,

317
Schalck, Symon Jacobsz 31
Scharloo, M. 545, 548
Scheurleer, D,F. 336, 346, 523, 524, 528,

539, 590
Schillemans, François 541
Schipper, Jan Jacobsz 137, 143, 146, 149,

167, 170, 194, 195, 383, 651
Schmidt, P.P. 354, 355
Schout Haat en Nijt 470
Schuurman, Anna Maria van 382
Seep, Claes 89, 91, 466, 470, 474, 475, 490,

519
Selkaart, Johan 608
Selm, B. van 623
Semeyns, Dirck Simonsz 552, 553
Sercambi, Giovanni 69

Sergeant, Jacob Thomasz 38, 66
Serrarius, Petrus 216, 223, 225, 226, 503, 504
Sichem III, Christoffel 250
Sickes, Jan 56, 134
Siegenbeek, Matthijs 18, 22, 23, 671
Simon, Menno 246, 247, 394
Six van Chandelier, Johannes 18, 460
Six, Jan 453, 460, 627
Sleidanus, Johannes 282
Smeth, Anna Maria de 300
Smient, Jan Barentsz 194
Smient, Ot Barentsz 66, 101, 104
Smits-Veldt, M.B. 18, 74, 81, 82, 95, 107, 137
Smyters, Anthony 58
Snellinx, François 462
Socinus, Faustus 322
Socrates 481
Soet, Cornelis Thymensz 30, 31
Soet, Pieter Jansz 30, 674
Solms, Amalia van 153, 366, 367, 370, 372,

374, 415, 441, 443, 446, 448, 536, 627
Soolmans, Jan 211
Spiegel, Hendrik Laurensz 108, 510, 670
Spies, M. 258
Spinoza, Baruch de 622
Sprankhuysen, Dionysius 234
Spruyt, David 456
Staats, J. 470
Stalpart van der Wiele, Jan Baptist 92
Stam, Jan Fredericksz 276
Starter, Jan Jansz 92, 130, 400, 561, 673
Steen, Jan 517, 518
Steendam, Jacob 227, 259, 468, 470-474,

477, 477-481, 483, 484, 486, 488, 490, 496,
497, 500, 634, 674,

Stellingwerff, Jacobus 593
Stermont, Jacobus 304, 311
Stevenson, Jan 292
Stichel, Dominicus van der 87
Stichter, Cornelis Jansz 221, 222, 292
Stipriaan, R.van 37, 41, 69
Stoett, F.A. 637
Strafford, Thomas Wentworth 266
Strengholt, L. 214
Strycker, den Ouden, Dirck 31
Sultzbach, Palatine, paltsgraaf 418
Swaef, Hendrick de 565
Swol, Jan van 92, 561
Symessen, Job 31
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Symons, Gerit 38
Symons, Pietertje 134

T.D. 501
T.R. (zie Rippertsz)
Tamboer, Jan (zie Meerhuysen)
Tasso Torquato 404, 406, 407
Temple, William 554
Tengnagel, Mattheus Gansneb 18, 24, 25,

73, 89, 90, 109, 111, 112, 115, 131-133, 149,
150, 173, 208, 213, 232, 650, 655, 664

Terentius 66
Theunisz, Jan 212
Tholinck, Dirck 149
Thou, François August de 387, 388
Thurloe, John 365
Thyssen-Schoute, C.L. 622
Tideman, J. 503
Tielemans, Seger 564, 568
Trigland, Johannes 366, 394
Tromp, Cornelis 523, 528-530, 577, 580,

633, 636, 674
Tromp, Harpert 529
Tromp, Maerten Harpertsz 116, 119-122,

202, 335, 338, 342, 346-349
Tulp, Nicolaes 527

Unger, J.H.W. 25, 109
Ursinus, Zacharias 599
Uytenbogaert, Johannes 322

V.J.B.van A. 452
Vaeck, M.van 47, 48
Valckenier, Gillis 527
Veecke, Barbara van 31
Veen, Jan van der 287, 289, 561
Veen, P.A.F. van 442
Veenstra, F. 82
Vega, Lope de 204, 357
Velde (?) 561
Veldman, I.M. 200
Velzen, J.van 592
Venne, Adriaen van de 46-48, 65, 152, 153,

422, 541
Vennekool, Steven 73
Verbeek, Philip 625
Verbrugge, Johannes 623
Verdonck, Thomas 88
Vergilius 407, 473

Verheul, Joost Jansz 35
Verhoek, Pieter 470, 473, 474, 481, 486-

488, 494, 505, 512, 593, 661, 670
Verhuyck, P. 353, 354
Verloo, F. 470
Verloove, Karel 17, 424, 428, 465, 470, 478,

481, 484, 485, 491, 493, 494, 496, 500, 589,
590, 593, 594, 589, 590, 610, 624

Vincent, Ysbrant 561
Visscher, Floris Hendricksz 608
Visscher, L. 470, 477
Visscher, L.G. 670-672
Visscher, Roemer 621, 670
Visser, Barent 651
Viverius, Jacobus 275-279, 280-282, 286-

290, 294, 633, 642
Vlack, Adriaen 423
Vlieger, Simon de 150
Vlooswijck, Cornelis van 527
Vlooswijck, I.G.van 88, 91, 93
Volckertsz, Jan 236
Vondel, Joost van den 17, 22, 58, 62, 72, 74,

75, 130, 151, 164, 190,-192, 258, 259, 311,
313, 351, 367, 399, 408-413, 415, 417, 430,
432, 444, 446, 447, 463, 464, 561, 595, 605,
609, 627, 645, 646, 654, 656, 658, 662, 664,
674

Vos, Isaac 131
Vos, Jan 18, 25, 26, 134, 135, 149, 155, 173,

186, 188-190, 205, 206, 235, 236, 259, 307,
312, 319, 403, 415, 421, 436, 438, 441, 450,
454, 543, 544, 561, 627, 637, 650, 654-656,
658

Vossius, Gerard 268, 288
Vree, N.de 593
Vreede, Isaac van 572
Vries, Catharina de 575, 617
Vries, Jeronimo 23, 25
Vries, Johan de 562
Vries, Lyckle de 518
Vries, Simon de 249, 624
Vry, J.M.de 541, 593

Waaijen, Jacobus van 575
Wachtendorp, Casper van 282
Waesberge, Isaac van 276
Wagenaar, Jan 17, 22, 24, 30, 200, 204, 274,

319, 659, 661-663
Wageningh, Dirck van 327
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Waite, G.K. 643
Wal, M. van der 642
Wall, E.G.E. 216
Walraven, Lodewijk 608
Walré, Jan van 665, 666, 669
Warners, J.D.Ph. 620
Wassenaar, Johan 208, 210, 212
Wassenaer van Obdam, Jacob 399, 401,

412, 523
Wassenbergh, Hester van 608, 611
Waterdrinker, Zibrant B. 120
Wees, A.de 234
Wees, Abraham II de 351, 353-355, 652
Werff, Pieter Adriaensz van der 415
Wesel, David van, 343, 379
Wessels, L.H.M. 661, 662
Westerbaen, Jacob 259, 365, 367, 371, 417,

445, 561, 627
Wicquefort, Abraham de 434
Wijngaarden, Johan Daniël 243
Wijngaards, N. 40, 73, 205
Wijngaerden, Adriaen 234
Wijnman, H.F. 292, 467
Willem Frederik van Nassau, stadhouder

606
Willem I, koning 665
Willem I, prins van Oranje 242, 367, 415,

435, 551
Willem II, prins van Oranje 100, 148, 153,

233, 234, 262, 267, 268, 302, 303, 305-315,
317, 443, 663

Willem III, prins van Oranje 153, 314, 315,
316, 365-371, 373, 374, 414-417, 419-423,
435, 436, 443, 448, 517, 521, 526, 527, 536,
554-557, 574, 577-580, 584, 628, 631, 647,
651

Willem IV, prins van Oranje 662
Willem V, prins van Oranje 665
Willemsz, Gerrit 298
Winkel, J.te 27, 43, 442, 464
Winstanley, Gerrard 499
Wirtz, Paulus 549
Wiskerke, E.M. 665
Wit, Reymer 503
With, Witte de 348, 399
Witsen Geysbeek, P.G. 670, 671
Witsen, Cornelis 358
Witt, Cornelis de 525, 543, 548, 580, 583-

585, 648
Witt, Johan de 369, 387, 408, 409, 411, 521,

524, 526, 528, 530, 532, 533, 535, 536, 543-
546, 538, 574, 580-584, 586, 596, 648, 663

Wittewrongel, Petrus 406
Wolfgang Wilhelm, paltsgraaf 333, 334
Wolfsberg, Elizabeth 382, 585
Worp, J.A. 188, 189, 211, 429, 439
Woudanus, Johannes 503
Wrangel, Karl Gustaaf 418

Zes, David 71
Zesen, Philip von 407, 408
Zijlstra, S. 222
Zilverberg, S.B.J. 484
Zoutman, Dirck 470
Zoutman, Jan 470, 481
Zuidema, W. 26, 27, 30, 37, 81, 319, 421,

436, 439, 442, 464
Zwaan, F.L. 214
Zwaanenburg, vaandrig 576
Zwaardekroon, Hendrik 404
Zwijtzer, Tobias 608
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