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Nina Geerdink

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in 
Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negen-
tiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden 
van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden 
Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag 
dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat in dit 
boek zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor 
zeventiende-eeuwse dichters. 

Centraal staat het dichterschap van de katholieke Amster-
dammer Jan Vos (1610 -1667). Vos was glazenmaker van beroep 
en als schouw burghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van 
het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol 
in een patronage relatie met de Amsterdamse regentenelite die 
maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, 
maar ook als schouwburg hoofd, glazenmaker en katholiek.
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Voorwoord

In dit boek gaat het vaak over de manier waarop de zeventiende-eeuwse dichter Jan Vos zich-
zelf profileerde. De name dropping en de omgang met conventies in zijn gedichten zie ik als 
strategische uitingen voor het onderhouden van relaties en het creëren van een positief zelf-
beeld. Dat maakt het schrijven van dit voorwoord er niet makkelijker op: wie mijn boek leest, 
zal voelsprieten ontwikkelen voor strategie en zelfrepresentatie. De lezer zal dit voorwoord 
toetsen aan de ongeschreven regels van het uiterst conventionele genre, en de genoemde na-
men zien als personen met wie ik mij publiekelijk wil afficheren. Nu geldt voor alle hier ge-
noemde personen dat die publieke connectie mij inderdaad enkel goed kan doen, maar ik 
noem ze omdat ze me de afgelopen jaren hebben bijgestaan bij het uitvoeren van mijn pro-
motieonderzoek, omdat ze met enthousiasme mijn verhalen aangehoord hebben of omdat ze 
voor de nodige afleiding gezorgd hebben. Aan de conventies heb ik me met uitzondering van 
deze eerste alinea maar zoveel mogelijk gehouden, wat mijn dank en waardering niet minder 
oprecht maakt.  

In de eerste plaats wil ik mijn promotor Johan Koppenol bedanken. Ik krijg regelma-
tig te horen dat ik het maar getroffen heb met hem. Ik kan zijn reputatie hier enkel beves-
tigen: Johan heeft mij met open armen ontvangen aan de Vrije Universiteit en mij in alle 
vrijheid onderzoek laten doen, mij met raad en daad terzijde staand als dat nodig was. Alsof 
dat nog niet genoeg was, kreeg ik er in de loop van de tijd ook nog een geweldige copromo-
tor bij, Nelleke  Moser. Haar scherpe blik is het eindresultaat zeer ten goede gekomen. Ook de 
andere VU- collega’s wil ik bedanken voor hun betrokkenheid, enkelen in het bijzonder. De 
 koffiemomenten met Ton van Strien waren altijd leuk en leerzaam, en ik waardeer ook zeer 
zijn bereidheid om vele hoofdstukken en artikelen in wording kritisch te lezen en van com-
mentaar te voorzien. Mijn kamergenoten zorgden voor afwisseling, aanspraak en gezelligheid. 
Zonder Eric Akkerman was er geen database geweest en had ik veel minder efficiënt kunnen 
werken. Sander Bax, slechts kort VU-collega, heeft mijn eerste maanden – toen ik verstopt zat 
op de vijftiende verdieping – zeer veraangenaamd en is altijd betrokken gebleven bij mijn boek.

Ook buiten de VU hebben velen zich betrokken getoond. Niet ongenoemd mag blijven 
Momus, de kritische god die in de personen van Inge Broekman, Judith Brouwer, Feike Dietz, 
Roeland Harms en Helmer Helmers vele verbeteringen voor zijn rekening mag nemen. Riet 
Schenkeveld-van der Dussen nam de moeite om af te reizen naar Barchem en voorzag het daar 
gepresenteerde hoofdstuk over Vos en Vondel van waardevol commentaar. Eric Jan Sluijter be-
keek de stukken over Vos en de schilderkunst. Tijdens de laatste grote redactieronde heb ik veel 
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gehad aan het commentaar van Gerard Bouwmeester, Erik de Bruin en Ellen Leijten. Uiteraard 
ben ik alleen zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Zeer waardevol waren de contacten met de Huizingapromovendi, van wie ik een bijzon-
dere afsplitsing graag expliciet noem: de ‘Gentse Vrienden’ Arjen Dijkstra, Ron Gruijters, Tim 
Nicolaije, Lieke Stelling en Matthijs Wieldraaijer. Mijn Utrechtse collega’s (en voormalige 
 docenten) Els Stronks, Arie Gelderblom en Marijke Meijer Drees hebben mij regelmatig onder-
wijsonderdak geboden en meegedacht en meegelezen. De vertraging die mijn promotie door 
de docentaanstelling aan de Radboud Universiteit opgelopen heeft, is het onder andere dankzij 
de warme ontvangst van de collega’s daar meer dan waard geweest. Ik stel het zeer op prijs dat 
Uitgeverij Verloren, waar ik met veel plezier gewerkt heb voor ik aan mijn promotieonderzoek 
begon, mijn boek heeft willen uitgeven.

Lief en leed kon ik de afgelopen jaren delen met vrienden en familieleden, die bovendien 
voor de nodige afleiding zorgden. Ook hen kan ik niet allemaal noemen, maar zij mogen zich 
vertegenwoordigd weten door mijn paranimfen Marij Hillen en Sabine van Sleeuwen, vrien-
din en zusje, die ik heel dankbaar ben dat ze naast mij willen staan tijdens de verdediging. 

Opgegroeid in twee huizen vol boeken, met een opa die neerlandicus was en dichter, en een 
stiefvader die een antiquariaat heeft, hoeft de richting die ik gekozen heb misschien niet te 
verbazen. De grootste stimulans is mijn moeder geweest: doordat ze mij van jongs af aan mee 
nam naar musea en mij vermoeide (zo ervoer ik dat toen …) met historische anekdotes, doordat 
ze mij aanspoorde het onderste uit de kan te halen tijdens mijn studie en daarna tijdens mijn 
promotietraject, en natuurlijk doordat ze het goede voorbeeld heeft gegeven. 

Als laatste bedank ik, geheel volgens de conventies, Frank. Een rare conventie in dit geval, 
want aan het proefschrift heb je, behalve het omslag en de website, niet direct zoveel bijgedra-
gen. Dat wil echter niet zeggen dat ik om andere redenen niet heel erg blij met je ben. Our house 
is a very, very, very fine house. 

Utrecht, november 2011



Inleiding
 

Een dichter die financieel zijn voordeel wilde doen met literair werk, werd in 1720 in niet mis 
te verstane termen afgeserveerd als een hielenlikker (‘smeerschoen’), kakkerlak of klaploper 
(‘Tafelbezem’). Een ‘Bataafsch poëet’:

Is geene beedelaar, nog hunkerd op de Grooten; 

Geen smeerschoen, kakkerlak, met laf en slaafs gevley, 

Nog Tafelbezem op een dronk, of lekkerny: 

Hy eyscht geen ander loon, als braaver lieden agting.1 

De auteur van deze woorden, Lambert Bidloo (1638-1724), suggereert hier dat een dichter de 
pen ter hand neemt om achting te verwerven, en niet om er iets mee te verdienen. Deze be-
schrijving sluit aan bij de praktijk van het zeventiende-eeuwse dichterschap, dat uitgeoefend 
werd in de vrije tijd. Dichters hadden een beroep waarmee ze geld verdienden en grepen in de 
‘ledige uren’ naar de pen. Dat gold voor dichters met een politieke of diplomatieke loopbaan, 
zoals Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) en Constantijn Huygens (1596-1687), voor zijdehan-
delaar Joost van den Vondel (1587-1679), tegelfabrikant Joachim Oudaen (1628-1692), uitgevers 
als Jacob Lescaille (1611-1679) en zijn dochter Katharina (1649-1711) en voor predikanten als 
 Jacobus Revius (1586-1658) en Dirk Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627). Ze maakten naast een 
druk professioneel leven tijd om te schrijven.2 

Schreven deze dichters enkel voor de eer, zoals bij hoog en laag beweerd werd in contempo-
raine uitingen? Dat is eigenlijk niet goed voor te stellen, maar in het onderzoek wordt ervan 
uitgegaan dat broodschrijverschap pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negentiende 
eeuw een rol van betekenis ging spelen.3 Dat bij deze late opkomst vragen gesteld kunnen 
worden, blijkt onder meer uit de recente literatuurgeschiedenis van de late middeleeuwen 
door Herman Pleij, die de professionalisering van het schrijverschap enkele eeuwen eerder 
laat beginnen, aan het eind van de vijf tiende eeuw.4 Toch is die professionalisering twee eeu-

1  Bidloo 1720, 209.

2  Grootes 1995. Niet alle schrijvende vrouwen hadden een beroep waarmee ze geld verdienden, zoals Katharina Lescailje. 

Ook voor hen gold echter dat het schrijven bijzaak was naast, vaak, het runnen van een huishouden. Zie over vrouwelijk 

schrijverschap Schenkeveld-van der Dussen e.a. 1997.

3  Over financieel gewin voor zeventiende-eeuwse dichters: Spies 1991 en Verkruijsse 1991. Over broodschrijverij in de 

achttiende en negentiende eeuw: Kuitert 1994 en 2001; Leemans 2007.

4   Pleij 2007, 743-746.
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wen later nog niet voltooid. Er zijn wel zeventiende-eeuwse dichters die (een tijdlang) inko-
men vergaarden door te schrijven, maar zij lijken uitzonderingen die de regel bevestigen.5 
Incidentele betaling kwam vaker voor: dichters ontvingen af en toe een geschenk of een een-
malige som voor een lofdicht of een boekopdracht.6 Van de precieze gang van zaken weten we 
echter weinig.7 Er is nauwelijks bruikbaar historisch bewijsmateriaal bewaard gebleven: er 
zijn geen rekeningen of betaalbewijzen overgeleverd, en uitspraken van dichters zelf lijken 
niet altijd betrouwbaar. Voor velen moet de ‘eer’ niet afdoende geweest zijn, maar daar hoorde 
je ze zelden over.8 Net zo goed werd gezwegen over beloningen als die er wél waren. Het lijkt 
erop dat Bidloos beschrijving vooral aansluit bij een mede door dichters zelf geschapen, maat-
schappelijk wenselijk beeld van het dichterschap, waarin liefhebberij en het streven naar eer 
de boventoon voeren.9

Een dichter die bijdroeg aan dit beeld, maar wiens dichterschap tegelijkertijd aanleiding 
geeft te veronderstellen dat hij niet enkel voor de eer dichtte, is Jan Vos (1610-1667).10 De in 
 Amsterdam geboren en getogen dichter verdiende zijn geld als glazenmaker en behoorde tot 
de gegoede middenstand. In zijn vrije tijd schreef hij toneel en gedichten. Naast twee trage-
dies en een klucht zijn er ruim 1460 gedichten van zijn hand overgeleverd. Veel van die gedich-
ten zijn geadresseerd aan mensen die rijker en machtiger waren dan Vos zelf: Amsterdamse 
regenten. Hoewel je op basis daarvan misschien anders zou vermoeden, lijkt ook Vos vooral 
uit liefhebberij en voor de eer geschreven te hebben. Er zijn sporadische geschenken en ver-
goedingen bekend, maar Vos kon geen brood op de plank krijgen door gedichten te schrijven, 
en dat benadrukte hij zelf ook keer op keer: hij was glazenmaker om zijn brood te verdienen, 
dichter voor de eer. Zijn dichterschap stelt ons daarmee voor vragen. Waarom schreef hij in de 
avonduren zoveel gedichten? En waarom adresseerde hij een groot deel daarvan aan hogerge-
plaatste personen? 

Met deze vragen staat sociale verankering – de manier waarop gedichten verbonden waren 
aan de sociale positie, mogelijkheden en beperkingen van dichters en geadresseerden – cen-
traal in dit onderzoek. Om inzicht te krijgen in het zeventiende-eeuwse dichterschap, wil ik 

5   Spies 1991 noemt enkele voorbeelden van dichters die naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van uitgevers werkten, 

maar de casussen blijven deels hypothetisch en het is onduidelijk of deze auteurs van de inkomsten ook werkelijk kon-

den leven; Caspar van Baerle (1584-1648) ontving vanaf 1635 jaarlijks een bescheiden financiële bijdrage van de stadhouder 

(Porteman & Smits-Veldt 2008, 256); en de vertaler en schrijver van populair proza Simon de Vries (1628-1708) ontwikkelde 

zich tegen het eind van de zeventiende eeuw tot commercieel schrijver, vgl. Baggerman 1993.

6   Vgl. Spies 1991 en Verkruijsse 1991. 

7   De moeilijkheden van onderzoek naar de sociale ontstaanscontext van gelegenheidsgedichten werden eerder aange-

stipt door bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen 1984, 80-82. Dat wat bekend is over betaling voor literatuur, is verza-

meld door Spies 1991. Zie voor de Zweedse situatie ook Drees 1986. Af en toe wordt een poging gedaan op een andere ma-

nier aan te tonen dat betaald werd voor gedichten, vgl. bijvoorbeeld Geerdink 2010(b). Dit soort onderzoek blijft echter 

noodgedwongen hypothetisch.

8   Een uitzondering is te vinden in het satirische gedicht Lof der geldzucht van Jeremias de Decker, geciteerd in Grootes 

1995, 350. Ook Jan Vos klaagt in een puntdichtje over het gebrek aan vergoeding voor (toneel)dichters: ‘S.O.V. Toneel-Po-

eet’, Vos 1662(a), 155. 

9   Dit ideaal van liefhebberij was alomtegenwoordig in de zestiende en zeventiende eeuw, ook in andere landen. Vgl. 

Bennett 2005, 46-47.

10  Zie voor een biografisch overzicht Dudok van Heel 1980.



profijtelijk dichterschap in de republiek: patronage  13

de mogelijke verdiensten van dichters in dit boek niet financieel, maar in de eerste plaats soci-
aal duiden. Hoe bepaalden sociale mogelijkheden en beperkingen de gedichtenproductie van 
zeventiende-eeuwse dichters? En andersom: hoe bepaalde de gedichtenproductie de sociale 
mogelijkheden en beperkingen? Deze vragen zijn juist voor de Republiek relevant vanwege de 
omstandigheden waarin Nederlandse dichters functioneerden. 

Profijtelijk dichterschap in de Republiek: patronage 

In onderzoek naar West-Europees vroegmodern dichterschap wordt meestal onderscheid ge-
maakt tussen drie soorten dichters: commerciële auteurs, ‘gesubsidieerde’ auteurs en lief-
hebbers.11 Commerciële auteurs verdienden geld omdat ze, via uitgevers, betaald kregen door 
het publiek: zij verdienden aan de markt. De zogenaamde gesubsidieerde auteurs waren voor 
 inkomen afhankelijk van overheden. De liefhebbers ten slotte beantwoordden aan de beschrij-
ving die Bidloo gaf van Nederlandse dichters: zij dichtten enkel in hun vrije tijd, omdat ze er 
plezier in hadden en met het oog op prestigeverwerving.

11  Vgl. voor deze driedeling, in iets andere termen, bijvoorbeeld: Viala 1985, 179-185 (Frankrijk) en Helgerson 1983 (Enge-

land).

Afb. 1 Jan Lievens, Jan Vos, ca. 1660. 

Houtskooltekening, 32.5x25.6 cm. 

Städel Museum Frankfurt/ARTO-

THEK, nr. 28361.
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Liefhebbers lijken op het eerste gezicht de enige soort dichters die in de Nederlandse Repu-
bliek goed vertegenwoordigd waren. Commerciële auteurs waren er nauwelijks tot in de acht-
tiende eeuw, omdat dichters in de regel niet profiteerden van de opbrengsten van de verkoop 
van hun werk.12 Structureel gesubsidieerde dichters waren er ook niet: er bestonden voor hen 
geen vaste dienstverbanden bij de overheid. Vanwege het ontbreken van een bloeiende hofcul-
tuur of een dominante kerk die als patroon kon functioneren, zoals in Frankrijk of Engeland, 
waren de mogelijkheden relatief beperkt. 

Toch stimuleerde de overheid dichters en andere kunstenaars. Hoewel het cultuurbeleid 
van het stadhouderlijk hof schraal afstak bij dat van de hoven in omringende landen, zeker 
voor dichters, was er wel degelijk sprake van patronage.13 En ook voor de overheid in de burger-
lijke cultuur, de regenten in provincies en steden, speelde patronage een rol.14 Het was vanzelf-
sprekend verwanten vooruit te helpen, hoe ver de verwantschap ook terug ging.15 De cultuur 
van dienst en wederdienst was een centraal onderdeel van de zeventiende-eeuwse maatschap-
pij. Zonder dat dit altijd geformaliseerd werd, waren inwoners van de Republiek voortdurend, 
en op allerlei verschillende niveaus, bezig met het verkrijgen en verlenen van gunsten.16 Er is 
geen reden om aan te nemen dat dichters hieraan niet mee zouden doen.17 

Inzicht in de centrale rol van patronage in de vroegmoderne maatschappij is mede tot stand 
gekomen door een recente verbreding van het patronagebegrip onder invloed van de sociolo-
gie. Elke wederkerige relatie tussen asymmetrische partijen, die een persoonlijk karakter heeft 
of van langere duur is, wordt beschouwd als een patronagerelatie.18 Binnen die relatie wordt 
‘kapitaal’ uitgewisseld, dat kan bestaan uit geld of geschenken, maar ook uit abstracties als 
aanzien of contacten in bepaalde netwerken.19

Onderzoek naar patronagerelaties tussen dichters en overheden in de Republiek stelt vaker 
de voordelen van de overheden aan de orde dan die van dichters, en er is nauwelijks aandacht 
voor de rol die gedichten konden spelen in zo’n relatie. Illustratief is de paragraaf ‘Dichters 
en mecenaat’ in de recentste Nederlandse literatuurgeschiedenis van de zeventiende eeuw,  
Een nieuw vaderland voor de muzen.20 De auteurs laten zien hoe dichters in Amsterdam ingezet 
werden om bij te dragen aan de vorstelijke status van de regeerders. Ze illustreren aan de hand 

12  Hierover bijvoorbeeld: Grootes 1995, 350 en Baggerman 1993. De professionele auteur die door Pleij onderscheiden 

wordt in de vijftiende en zestiende eeuw (vgl. Pleij 2007, 743-746) verdiende niet direct door de markt, maar doordat hij 

 betaald werd door overheden. Deze auteur zou in deze driedeling dus in de categorie ‘gesubsidiëerde auteur’ vallen.

13  Janssen 2005; Kooijmans 2000; Mörke 1992.

14  Het belang van patronage in stedelijke context is pas recent meer onder de aandacht gekomen. Zie bijvoorbeeld Pe-

ters 2010 en 1998.

15  Vgl. ook Dudok van Heel 2008.

16  Thoen 2007; Pollmann 2006; Kooijmans 1997; Stegeman 1997; Thissen 1994. Dit is uiteraard geen exclusief Nederlands 

verschijnsel, vgl. bijvoorbeeld Evans 1989, die patronage in een studie naar Ben Jonson en de Engelse renaissance ‘the cen-

tral social system of the era’ noemt: Evans 1989, 23.

17  Het is wel verondersteld dat patronagerelaties tussen dichters en overheden uitzonderlijk waren, vgl. bijv. Spies 1991, 

211.

18  Voor de hier gehanteerde definitie: Nauta 2002. 

19  Vgl. ook Spies 1991, 212. Thoen 1997 laat zien dat ook ‘geschenkuitwisseling’ in de zeventiende eeuw niet altijd om 

materiële zaken draaide. 

20  Porteman & Smits-Veldt 2008, 584-592. 
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van enkele voorbeelden hoe de regenten baat hadden bij lovende gedichten en constateren 
dat daar tegenover soms geschenken stonden, maar in geen geval structurele financiële steun. 
 Vragen als waarom dichters zich leenden voor de verheerlijking, bij wie het initiatief lag en 
welke rol gedichten speelden in de relatie (naast de lof), blijven onbeantwoord.21 Ook in stu-
dies naar patronage in Amsterdam staan de voordelen voor de patronen centraal, en niet die 
van de beschermelingen.22 

Dit boek gaat over de sociale verankering van het zeventiende-eeuwse dichterschap, met 
het patronagesysteem als uitgangspunt. Ik bestudeer dat systeem vanuit het perspectief 
van de dichter en sluit daarmee aan bij studies naar patronage in andere perioden en cultu-
ren van de Westerse klassieke en vroegmoderne tijd. In deze studies staat het verband tus-
sen de (abstracte) belangen van patronen en beschermelingen centraal.23 Deze focus komt 
voort uit het inzicht dat wederkerigheid een onderscheidend kenmerk is van patronage-
relaties. Patronage is geen eenzijdige weldadigheid van, bijvoorbeeld, een rijke regent, maar 
een systeem waarbinnen zowel patroon als cliënt kosten en baten hebben.24 Patronage speelt 
bovendien een grote rol in de manier waarop een dichter zichzelf presenteert.25 Dat het per-
spectief van de dichter tot nu toe geen vertrekpunt geweest is in Nederlands patronage-
onderzoek, heeft wellicht te maken met de positie van de auteur in letterkundig onderzoek 
in het algemeen.

De auteur in literair-historisch onderzoek

Twintigste-eeuwse bijdragen aan de literatuurkritiek zoals Wimsatt en Beardsley’s waarschu-
wing voor de intentional fallacy in 1946 en Barthes’ doodverklaring van de auteur in 1967 hebben 
geresulteerd in een afname van de betekenis van de auteur als factor in de interpretatieve prak-
tijk van de literatuurwetenschapper. Voor (post)structuralistische onderzoekers werd het een 
geloofsartikel: niet de makers van teksten, maar teksten zélf spraken. Het twintigste-eeuwse 
debat heeft, in al haar normativiteit, veel invloed gehad op de onderzoekspraktijk, maar heeft 
toch de auteur niet werkelijk uit beeld doen verdwijnen in letterkundig onderzoek. In de laat-
ste decennia is de aandacht voor de auteur zelfs toegenomen.26 

Voor het onderzoek naar vroegmoderne lyriek geldt dat de onderzoeksagenda lange tijd 
bepaald is door een sterke oriëntatie op retorica en omarming van het sinds de Romantiek 

21  Deze vragen werden eerder wel opgeroepen door Hendrix 1998, die met zijn artikel beoogt het patronageonderzoek te 

stimuleren. Daarbij noemt hij verschillende Nederlandse voorbeelden.

22  Zie bijvoorbeeld de in noot 14 genoemde studies van Peters.

23  De publicaties waarop ik me voornamelijk baseer, zijn De Beer 2007, Nauta 2002, Griffin 1996 en Hendrix 1998. De Beer 

geeft een handzaam overzicht van de stand van zaken in het internationale onderzoek naar (literaire) patronage. 

24  De Beer 2007, 16 wijst nadrukkelijk op deze reciprociteit en ze laat zien hoe de aandacht hiervoor recent terrein heeft 

gewonnen in internationaal patronageonderzoek.

25  Vgl. Hendrix 2000.

26  Recente beschrijvingen van het debat over auteurschap in de tweede helft van de twintigste eeuw in Dorleijn, Grütte-

meier & Korthals Altes 2010; Claassen 2008, 12-27; Bennett 2005, 9-28; Jannidis e.a. 1999, 3-4, 11-18; Burke 1998. Deze studies 

illustreren tevens de toegenomen aandacht voor de auteur in de afgelopen decennia.



16 inleiding

dominante beeld van vroegmoderne lyriek als onpersoonlijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
invloedrijk gebleken uitspraak van W.A.P. Smit dat ‘de Renaissance-dichter zijn persoonlijke 
ondervindingen en gevoelens herleidt tot en omvormt naar het algemeen-geldende, om ze zo-
doende te integreren in het universele’.27 Riet Schenkeveld-van der Dussen nuanceerde deze 
stelling in 1989 in haar artikel ‘Personage of persoonlijkheid: het ik in de Nederlandse lyriek 
van de 17de eeuw’. Ze ontkende dat een vroegmoderne dichter zich alleen maar voegde naar 
de conventies en stelde dat vroegmoderne dichters zich altijd bewegen tussen de twee uiter-
sten van enerzijds personage en anderzijds persoonlijkheid. Sommige zeventiende-eeuwse 
dichters, zoals Vondel, namen inderdaad de rol van de vertegenwoordigende dichter op zich. 
 Anderen, zoals Bredero, lieten wel degelijk hun persoonlijkheid doorschemeren in hun poëzie. 
Dichters hadden hierin dus tot op zekere hoogte een keuze, zij het een keuze die beperkt werd 
door omgevingsfactoren.28

Het artikel van Schenkeveld-van der Dussen moet geplaatst worden in een tendens in de 
internationale literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis van toenemende aandacht voor 
het vroegmoderne, schrijvende individu. Schenkeveld-van der Dussen sloot in haar artikel 
 expliciet aan bij het concept self-fashioning van Stephen Greenblatt.29 Met dit concept nam 
Greenblatt in 1980 stelling in het sinds Burckhardt (1860) gevoerde debat over de ‘autonomie’ 
van het vroegmoderne individu.30 De visie die Greenblatt ontwikkelde, sluit aan bij het onder-
tussen breed gedragen idee dat bij het dynamische proces van identiteitsvorming de maat-
schappij minstens zo’n belangrijke rol speelt als het individu zelf.31 

Hoewel het niet voor de hand lijkt te liggen in het door hem geïnitieerde New Historicism, 
een stroming die literaire teksten en literaire auteurs beschouwt als producten van hun tijd 
die in principe niet verschillen van niet-literaire teksten en niet-schrijvende individuen, heeft 
Greenblatt bijzondere aandacht voor auteurs in het vroegmoderne proces van identiteits-
vorming.32 Renaissance Self-fashioning laat zien hoe auteurs in de renaissance actief waren bin-
nen een machtssysteem waar ze zelf deel van uitmaakten. Ze werden door dat machtssysteem 
gevormd, maar tegelijkertijd vormden ze zichzelf binnen de grenzen van dat machtssysteem 
– waardoor ze het systeem feitelijk bevestigden. De enige manier om het systeem aan te pas-
sen was door de normen ervan te internaliseren.33 Het concept self-fashioning dat Greenblatt 

27  Smit deed deze uitspraak in 1956. Geciteerd uit Schenkeveld-van der Dussen 1989(a), 40. 

28  Schenkeveld-van der Dussen 1989(a). 

29  Greenblatt 1980.

30  Zie ook Greenblatt 1990(a), 1990(b), 1986. Greenblatts werk werd recent in deze discussie gesitueerd door Martin 2004, 

m.n. 4-20.

31  Greenblatt leunt sterk op Greene 1968. Voor een bespreking van verschillende andere studies waarin dynamische iden-

titeitsconstructie centraal staat: Jensen Adams 2009, 21-26. Zie verder ook Dragstra, Ottway & Wilcox 2000, m.n. 3-7; Brusati 

1995; Heller & Wellbery 1986, m.n. 1-4; Zemon Davis 1986. De rol van de maatschappij in het proces van identiteitsconstruc-

tie krijgt veel nadruk in het beroemde artikel waarmee Foucault op Barthes’ doodverklaring van de auteur reageerde. Hij 

stelde de sociale, historische, discursieve en institutionele beperkingen voor en conventies van auteurschap door de eeu-

wen heen aan de orde en maakte van de auteur een discoursfunctie: Foucault 1979 (oorspr. 1969). 

32  Voor deze suggestie: Bennett 2005, 89-93; en Burke 1998, 203. Over het New Historicism bijvoorbeeld: Pieters 2001; 

 Veeser 1989.

33  Greenblatt 1980. Zie voor een heldere samenvatting van deze wisselwerking tussen individu en maatschappij bijvoor-

beeld: Pieters & Rogiest 2009.



de auteur in literair-historisch onderzoek 17

introduceert, staat dus in een binaire relatie met ‘being fashioned’ – de vorming van het zelf 
door mensen en instituties buiten dat zelf.34 

Greenblatt toont zich sceptisch over de mogelijkheden van zestiende-eeuwse Engelse dich-
ters om hun eigen identiteit te creëren, maar hij laat tegelijkertijd zien dat hun (literaire) werk 
mogelijkheden bood om een publieke persona vorm te geven.35 Hierdoor geïnspireerd is in de 
neerlandistiek de laatste jaren het onderzoek naar zelfrepresentatie van vroegmoderne auteurs 
in opkomst. Het blijkt niet gemakkelijk Greenblatts ideeën te operationaliseren en Pieters en 
Rogiest wezen er recent terecht op dat het concept self-fashioning met dit onderzoek slechts 
ten dele benut wordt: er is weinig oog voor de invloed van contemporaine machtssystemen 
en de aandacht gaat vooral uit naar de manier waarop auteurs in hun werk een bepaalde rol 
aan kunnen nemen.36 In dat opzicht sluit het neerlandistische onderzoek naar vroegmoderne 
 auteursreprestentatie eigenlijk beter aan bij twee andere onderzoekstradities die bijgedragen 
hebben aan de recente toename van aandacht voor de auteur, hoewel daar minder vaak naar wordt 
verwezen: het career criticism en het op Pierre Bourdieu geïnspireerde institutionele onderzoek. 

Het career criticism is een Amerikaanse onderzoekstraditie waarin de literaire carrière 
van historische auteurs centraal staat.37 Het uitgangspunt is dat elke bijdrage aan een oeu-
vre, doordat deze zich verhoudt tot voorgangers en voorbeelden, als bouwsteentje fungeert 
voor die carrière. Auteurs krijgen zelf een actieve rol toebedeeld in het uitstippelen van hun 
carrièrepad. Centraal staat daarbij de literaire carrière: er is vooral aandacht voor de manier 
waarop auteurs zich verhouden tot literaire tradities vanaf de klassieke oudheid.38 

In het literatuursociologische onderzoek in de traditie van Bourdieu is meer aandacht voor 
de manier waarop die literaire carrière deel uitmaakt van een literair systeem en in wissel-
werking staat met andere systemen. Aan dit onderzoek ligt in feite hetzelfde mechanisme van 
internalisering van machtssystemen ten grondslag als aan het werk van Greenblatt.39 Auteur-
schap staat centraal in verschillende studies over – met name moderne – literatuur, waarin uit-
gegaan wordt van een bepaalde (strategische) positie van de auteur binnen het literaire veld.40 
Het literaire veld werd door Bourdieu geïntroduceerd als een ruimte met een eigen hiërarchie 

34  Greenblatt 1980, 255-256. 

35  De persona is de sociale rol van de auteur, of in de termen van Schenkeveld-van der Dussen het ‘personage’ van de au-

teur. Greenblatt benadrukt dat een persona nooit eenduidig is: Greenblatt 1980, 9.

36  Pieters & Rogiest 2009. De ‘neerlandistische interpretatie’ van Greenblatts concept die zij in dit artikel bespreken, 

wordt overigens ook buiten de disciplinaire grenzen en landsgrenzen van de neerlandistiek gebezigd, vgl. bijvoorbeeld: 

Kietzman 2004; Luciani 2004; Demoor 2004; Glaser 2001; Enenkel 1998; Woods-Marsden 1998; Falkenburg 1995; Todd 1992. 

Zoals dat gaat bij invloedrijke concepten is het gebruik ervan zeer divers. In mijn eigen artikel over de ‘self-fashioning’ van 

Jan Vos heb ik er dan ook rekenschap van gegeven dat ik niet hetzelfde deed als Greenblatt, vgl. Geerdink 2007, 6. Meer in 

het algemeen over New Historicism en de neerlandistiek handelt Pieters 2011.

37  Zie Cheney & De Armas 2002.

38  Dat wil overigens niet zeggen dat onderzoekers die zich door het career criticism hebben laten inspireren zich ook al-

tijd beperken tot de literaire carrière: Bollard de Broce 2002 laat juist zien hoe belangrijk niet-literaire carrières zijn voor 

de vormgeving van auteurschap, en Helgerson 1983, die door Cheney genoemd wordt als een van de voorlopers van de tra-

ditie, heeft veel aandacht voor het literaire systeem.

39  Over dwarsverbanden tussen het denken van Bourdieu en het New Historicism: Johnson 1993, 1, 19.

40  Jannidis e.a. 1999, 33. Voorbeelden van dergelijke studies zijn Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 2010; Verbruggen 

2009; Dorleijn & Van den Akker 2008; Dorleijn 2007; Bax 2007; Meizoz 2005; Heinich 2000. Zie ook Rovers 2008.
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en eigen spelregels. Een auteur kon in dit veld bepaalde posities en het daarbij behorende sym-
bolische kapitaal verwerven door als producent van literaire werken en deelnemer aan institu-
ties als uitgeverijen, literaire tijdschriften, literaire prijzen en dergelijke de regels van het veld 
te volgen en om te buigen.41 

In onderzoek naar vroegmoderne literatuur heeft dit onderzoek om voor de hand lig-
gende redenen minder dominantie: er zijn weinig bronnen beschikbaar voor onderzoek 
naar het functioneren van instituties zoals uitgeverijen en van een literair veld volgens de 
definitie van Bourdieu was in de vroegmoderne tijd nog geen sprake. Toch is ook de histori-
sche letterkunde door het institutionele onderzoek beïnvloed, met name waar het gaat om 
auteursstrategieën.42 Dergelijk historisch letterkundig onderzoek gaat er, meer dan in het 
New Historicism, van uit dat een auteur gedeeltelijk in staat was zijn of haar auteurschap 
zelf vorm te geven, daarbij gestuurd door andere instituties en actoren in het zogenaamde 
literaire veld en daarbuiten. Dat heeft alles te maken met het feit dat het in institutioneel 
onderzoek niet zozeer om de identiteit of het ‘zelf’ van de auteur draait, maar juist om de 
manier waarop deze zich publiekelijk profileerde en geprofileerd werd (de persona).

In dit boek staat de historische auteur centraal als degene die, in de woorden van Roger 
Chartier, ‘provided the impulse to produce the text’.43 Ik zie de auteur als een actief subject 
binnen een sturende literaire, sociale, politieke en religieuze context. Mijn onderzoek sluit 
daarmee aan bij een reeks uiteenlopende studies naar auteurs en andere cultuurproducenten, 
waarin de hierboven geschetste ontwikkelingen in literatuurwetenschap en cultuurgeschie-
denis in de praktijk gebracht zijn.44 Een heldere leesmethode biedt het werk van de Zwitser 
Jérôme Meizoz, die de profilering van moderne auteurs onderzoekt.45 Uit onvrede met het ge-
brek aan aandacht voor de uniciteit van zowel auteur als tekst bij Bourdieu, legt hij nadruk op 
diens begrip posture. Dat begrip vult Meizoz in als de houding die een auteur aanneemt door 
en in zijn werk, het is dus vergelijkbaar met de persona van een auteur. Ook Meizoz gaat er-
van uit dat deze zelfrepresentatie van auteurs gestuurd wordt door de sociale omgeving – de 
postures of personae van een auteur staan in wisselwerking met de positie van de auteur in de 
maatschappij – maar hij kent daarbij meer bewegingsvrijheid toe aan de auteur dan Green-
blatt. Het beeld van de auteur komt tot stand door diens verbale (discursieve) en non-verbale 
uitingen. Verbale uitingen zijn literaire teksten en andere bronnen waarin de auteur aan het 
woord komt, non-verbale uitingen zijn aspecten van het uiterlijk voorkomen van de auteur, 
zoals kleding.46 

In onderzoek naar de profilering van een zeventiende-eeuwse auteur staat logischerwijs 
de discursieve dimensie centraal. Zowel door poëticale uitspraken als door de keuze van stijl, 

41  Zie bijvoorbeeld Bourdieu 1994 en 1993.

42  Vgl. De Beer 2007; Stockhorst 2005; Viala 2006 en Viala 1985; Moser 2001; De Jeu 2000. 

43  Chartier 1992, 28.

44  O.a. Blom 2007 en 2003; Schenkeveld-van der Dussen & De Vries 2007; Van Houdt 2002; Cheney & De Armas 2002; Drag-

stra, Ottway & Wilcox 2000; Griffey 1999; Enenkel 1998. 

45  Meizoz 2010, 2005 en 2004. Dorleijn heeft de theorie van Meizoz in de neerlandistiek geïntroduceerd omdat hij in deze 

benadering mogelijkheden ziet voor het integreren van poëticaal, tekstgericht en contextueel onderzoek: Dorleijn 2009, 

2007. 

46  Meizoz 2005, 177-178. 
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genre en vorm creëert de auteur een bepaald beeld van zichzelf.47 Deze poëticale en estheti-
sche aspecten tonen of impliceren bepaalde eigenschappen, vaardigheden of kennis en ma-
ken daarnaast dat de auteur zich verhoudt tot een collectief ethos – een bepaalde groep uit de 
 samenleving en de conventies die door deze groep in stand gehouden worden.48 Overigens kan 
dit begrip ‘poëtica’, zeker in de zeventiende-eeuwse context, uitgebreid worden met visies op 
de wereld – ook uitingen over politiek, religie of andere dan literaire kunstvormen dragen bij 
aan de posture of persona van de auteur.

De mogelijkheden tot profilering die dichters en andere individuen hadden, worden vaak 
in verband gebracht met de vele omwentelingen die in de vroegmoderne periode in korte tijd 
plaats vonden op religieus, politiek, wetenschappelijk en economisch terrein.49 Als die om-
wentelingen elkaar ergens in snel tempo opvolgden, was het wel in de zeventiende-eeuwse 
Republiek, waar politieke en religieuze dynamiek hand in hand gingen met de ongekende 
economische en culturele bloei die tot de benaming Gouden Eeuw geleid heeft.50 In de twee-
de helft van de zeventiende eeuw kwam poëzie in de Republiek binnen bereik van een steeds 
grotere groep mensen. Gedichten speelden een prominente rol in het sociale leven.51 Karel 
Porteman en Mieke B. Smits-Veldt vermoeden dat dit van invloed is geweest op het beeld 
van de dichter. Ze schrijven in Een nieuw vaderland voor de muzen dat ‘de hoge normen van 
de esthetische en maatschappelijke taak van het dichterschap’ vervaagden.52 De functie van 
poëzie werd diverser en dichters moesten laten zien waar ze stonden. De tweede helft van 
de zeventiende eeuw was bovendien een periode waarin dichters, in ieder geval in Amster-
dam, ogenschijnlijk veel profileringsruimte hadden. Met het verdwijnen van de rederijkers-
genootschappen was er voor dichters geen uitgestippeld pad meer om te volgen.53 De schouw-
burg was er natuurlijk nog wel als literair instituut, maar zij had relatief weinig invloed op 
de juist zo bloeiende gedichtenproductie. Pas in de achttiende eeuw zou het Amsterdamse 
dichterschap, met het ontstaan van literaire genootschappen, opnieuw in instituties geor-
ganiseerd worden.

Een glazenmaker op de Parnas

De casus die in dit onderzoek centraal staat, is het dichterschap van Jan Vos. Juist zijn oeu-
vre roept vragen op naar de wisselwerking tussen gedichten en sociale omstandigheden. 

47  Zie over poëtica als middel voor positionering ook Moser 2001 en Bax 2007. Zie aldaar ook een heldere uiteenzetting van 

het neerlandistische onderzoek naar poëtica, incl. literatuurverwijzingen: Bax 2007, 35-42.

48  Meizoz 2005, 180. 

49  Zie bijvoorbeeld Jensen Adams 2009, 21-22; Hall 2004, m.n. 16-23; Woods-Marsden 1998, hoofdstuk 1. 

50  Zie bijvoorbeeld Prak 2005. Jensen Adams 2009, 22 wijst erop dat hierdoor mogelijkheden ontstonden voor zelfrepre-

sentatie.

51  Zie voor de ontwikkeling van het dichterschap in de zeventiende-eeuwse Republiek Porteman & Smits-Veldt 2008, 

bijv. 170, 256, 306-308, 414, 508-509, 758-772; Frijhoff 2001; Frijhoff & Spies 1999, 537-546.

52  Porteman & Smits-Veldt 2008, 306-307. 

53  Dat ook binnen de rederijkerscultuur ruimte was voor individuele profilering blijkt bijvoorbeeld uit Mareel 2011 en 

uit verschillende bijdragen in Coigneau & Mareel 2009.
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Vos was als Amsterdamse dichter actief toen de Gouden Eeuw op haar hoogtepunt was en 
de hier boven geschetste ontwikkelingen in het dichterslandschap plaatsvonden. Hij schreef 
zijn gedichten tussen circa 1641 en 1667 en oefende zich in populaire genres als het epigram 
en de lijdensmeditatie. Zijn gedichten zullen door een breed publiek gelezen zijn. Vos was 
goed vertegenwoordigd in de verschillende bloemlezingen die rond het midden van de eeuw 
 verschenen en regelmatig publiceerde zijn uitgever Jacob Lescaille zijn langere gedichten af-
zonderlijk.54 De roofdruk die Jan van Duisberg (??-1700) in 1658 uitgaf van Vos’ tot dan toe cir-
culerende werk bevestigt diens populariteit. In het ‘Aan den Leezer’ struikelt de uitgever over 
de loftuitingen voor Vos, wiens poëzie hij naar eigen zeggen zowel ‘ter minne der Liefhebbers, 
als ook tot bevoordering mijner neering’ verzameld en uitgegeven heeft.55 Van Duisberg zag 

54  Zie voor een overzicht van alle gedichten van Vos en publicaties daarvan de database op www.ninageerdink.nl/janvos. 

De afzonderlijk gepubliceerde gedichten staan ook in de literatuuropgave achterin dit boek. Om een indruk te geven van 

Vos’ vertegenwoordiging in bloemlezingen uit de zeventiende eeuw enkele voorbeelden: in Klioos Kraam 1656 stonden 39 

gedichten van hem (van de 180 in totaal), in Klioos Kraam 1657 10 (van de 142); in Apollos Harp (AH 1658) 36 (van de 202, van 

Vos voornamelijk puntdichten) en in de Hollantsche Parnas (Van Domselaer 1660) 22 gedichten (van de ruim 374).

55  Vos 1658(c), v4.

Afb. 2 Titelpagina Jan Vos, Alle de 

gedichten. Deel I. Amsterdam: Jacob 

Lescaille, 1662. Universiteitsbiblio-

theek Utrecht, MAG: ODL 1819.
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er dus brood in. Enkele jaren later, in 1662, gaf Lescaille met medewerking van Vos het offici-
ele verzameld werk uit: Alle de gedichten. Ze hadden er vanaf 1659 aan gewerkt.56 Na Vos’ dood, 
in 1671, verscheen er nog een tweede deel, opnieuw bij Lescaille.57 

Vos deelde voor zover bekend niet in de omzet van zijn dichtwerk. Hij verdiende zijn geld 
als glazenmaker en brak in 1641 als uit het niets door als toneeldichter met de gruweltrage-
die Aran en Titus, die hogelijk gewaardeerd werd door zowel het toneelpubliek als de literai-
re elite. Kort daarna begon hij ook met het publiceren van gedichten. Pas ruim twintig jaar 
 later schreef hij weer een tragedie, Medea (1667), maar hij bleef wel zijn hele leven betrokken 
bij het stedelijk toneel. In 1647 werd hij benoemd tot schouwburghoofd en dat bleef hij bijna 
onafgebroken tot aan zijn dood in 1667. Daarnaast vroeg de stadsregering Vos regelmatig om 
tableaux vivants te ontwerpen ter ere van stedelijke festiviteiten. 

Vos was in 1639 getrouwd met Grietje Gerrits (1616-1651). Ze kregen een zoontje dat na 
enkele dagen stierf, en een dochter, Maria (1650-1690). Na het overlijden van zijn echtgenote 
in 1651 stond hij er alleen voor, maar zijn ongehuwde zussen hielpen hem met de huishou-
ding en de opvoeding van zijn dochter. Vos dichtte tussen de bedrijven door en dat moet met 
al deze bezigheden geen kleine opgave geweest zijn.58 Als we hem op zijn woord moeten ge-
loven, deed hij het echter, geheel in lijn met het gangbare beeld, enkel voor de eer. Voor het 
album amicorum van de Friese boekverkoper Hero Galama (actief rond 1660) schreef Vos bij-
voorbeeld: 

De Dichtkunst acht men arm: maar ’t zeggen heeft geen schyn.

Wie alles doet om niet, toont die zich arm te zyn?

Neen: ryker dan de geen die goudt door twisten haalen.

De Dichtkunst laat zich met een lauwerbladt betaalen.59

Vos stelt dat de beloning voor het dichten de ‘lauwerkrans’ is, het traditionele eerbetoon voor 
dichters, en dat een dichter zich daarmee rijker mag voelen dan iemand die rijk is geworden 
door de oorlog. Ook in andere gedichten onderstreepte Vos dat hij niet voor geld dichtte, maar 
enkel voor de eer.60 Toch suggereren de vele geadresseerde gedichten die hij schreef ook andere 
motieven. Sinds het eind van de negentiende eeuw is er regelmatig op gewezen dat het dich-
terschap van Vos sterk sociaal verankerd was.61 Welke rol speelde deze sociale verankering? 

56  Dat blijkt uit een uitgeversaantekening in Vos 1659(c), vgl. hierover Buitendijk 1975, 507.

57  Vos 1662(a) en 1671(a). Ik verwijs in dit boek naar deze twee delen van het verzameld werk als Adg I en Adg II. Beide de-

len zijn beschikbaar op de DBNL.

58  Als ik ervan uitga dat Vos in 1638 begon te schrijven aan Aran en Titus zou hij vanaf dat moment gemiddeld zo’n 2 à 3 

regels per dag geschreven moeten hebben om tot het totaal aantal van ruim 28.500 dichtregels te komen. Als Vos’ dicht-

snelheid vergelijkbaar is met die van middeleeuwse dichters, zou dat neerkomen op een klein uurtje per dag. Vgl. over het 

schrijftempo van middeleeuwse dichters Van Oostrom 1984. Omdat veel van Vos’ gedichten niet gedateerd zijn, is het niet 

mogelijk te beoordelen hoe wisselvallig zijn productiviteit was, maar omdat hij als zelfstandige werkte, is het aannemelijk 

dat zijn werktijden wisselend waren en dat de tijd die hij overhield om te dichten dus ook varieerde.

59  Adg I, 388, puntdicht 194, ‘In ’t Stamboek van H. Galama, &c.’

60  Bijvoorbeeld in puntdicht 468, ‘Aan B.O.’ (Adg I, 435); puntdicht 567 ‘Aan den E. Heer Joan Hinloopen Jakobsen, Schee-

pen t’Amsterdam’ (Adg I, 453, ook in AH 1658 en Vos 1658(c)); en ‘Aan den Eed. Gestr. Heer Konstantin Huigens Ridder, Heer 

van Zuilichem, Monikelandt, Zeelhem, &c.’ (Adg I, 840).

61  Worp 1879; Koopmans 1915. Vos moest zich bovendien enkele keren verdedigen tegen de beschuldiging dat hij een 
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Wat leverde zijn dichterschap hem op, in sociaal én financieel opzicht? En hoe bepaalde dit 
zijn gedichten? 

Er is nog een andere reden om het dichterschap van Vos in dit boek centraal te stellen. De 
literatuurgeschiedenis heeft Vos soms wat stiefmoederlijk behandeld en hoewel zijn werk de 
laatste decennia aan aandacht gewonnen heeft, is zijn positie nog altijd problematisch. De 
 enige uitgave waarin gepoogd is het volledige oeuvre van Vos te behandelen, dateert van 1879 
en sindsdien is het aantal vraagstukken en problemen alleen maar toegenomen. Ik hoop door 
de gedichten van Vos vanuit een nieuwe invalshoek te onderzoeken een bijdrage te leveren aan 
het onderzoek naar leven en werk van deze problematische figuur. Voordat ik concreet uit-
eenzet hoe ik dat in dit boek doe, schets ik kort welke rol Vos tot nu toe gespeeld heeft in het 
literair- historisch onderzoek en welke vragen zijn werk heeft opgeroepen.

De receptie van Vos

Het beeld van Vos dat tijdens zijn leven door tijdgenoten gecreëerd werd, was redelijk homo-
geen. Na de positieve ontvangst van Aran en Titus door de literaire elite werd Vos al snel tot de 
belangrijkere dichters van zijn tijd gerekend. Er verschenen lofgedichten van meer en minder 
vooraanstaande collega’s en hij werd in opsommingen regelmatig in een adem genoemd met 
Vondel.62 Jan Lievens (1607-1674) en Karel Du Jardin (1622-1678) maakten portretten van Vos (zie 
afbeeldingen 1 en 20). Er was ook kritiek, bijvoorbeeld van auteurs als Jan Zoet (1609-1674) en 
Hendrik Takama (actief rond 1650) en van een handvol anonymi, maar die concentreerde zich 
aan het eind van Vos’ leven, toen hij in 1660 slachtoffer werd van een heuse lastercampagne in 
pamfletten.63 Het lijkt een voorzet voor de postume verguizing van Vos onder invloed van het 
toneelgezelschap Nil volentibus arduum, opgericht in 1669. Nil streed voor Frans-classicistisch 
toneel en ageerde ten behoeve daarvan tegen Vos’ toneel en de manier waarop hij de schouw-
burg had geleid.64 De receptie van Vos na 1667 kende echter ook heel andere geluiden en was 
allesbehalve homogeen. Zo werd Vos in 1679 door Jan de Bray (ca. 1627-1697) postuum gepor-
tretteerd als een gedistingeerde geleerde.65 Nog steeds wordt gedebatteerd over de waardering 
voor Vos’ werk, zijn cultuurhistorische belang, zijn poëtica en zijn relatie met Vondel. Vos’ to-
neel speelde lange tijd de hoofdrol in het debat.  

Al in de Vondelbiografie van Geeraerdt Brandt (1626-1695) uit 1682 werd de suggestie gewekt 
dat Vos Vondel doelbewust had tegengewerkt, een verwijt dat hem nog lang zou blijven ach-

slaatje uit zijn dichterschap zou willen slaan, vgl. bijvoorbeeld puntdicht 58, ‘Toen de Wel-Eed. Eed. Heeren Burgermees-

teren van Amsterdam …’ (Adg I, 364).

62  Zie voor de enthousiaste ontvangst in 1641 hoofdstuk 1. Lofdichten waren er bijvoorbeeld van Huygens (zie hoofd-

stuk 1), Six van Chandelier (zie hoofdstuk 5), Vondel (zie hoofdstuk 7), Cornelis Gravesteyn, Jeremias de Decker en Joris de 

Wijze (alle drie in Hollantsche Parnas (Van Domselaer 1660)); opsommingen waar Vos in voorkomt bijvoorbeeld in Van Haps 

1648, Van Hoogstraten 1648, de opdracht bij VNG 1653, Westerbaen 1654 en Klioos Kraam 1657.  

63  Zie daarover hoofdstuk 2, 2.1.2 en hoofdstuk 7, 7.2.4.

64  De meest uitgebreide kritiek kwam van Pels in diens Gebruik én misbruik des tooneels (1681), Pels 1978, 55-57, 65-67 en 

83-84. 

65  Dit is het portret op de omslag. Hierover: Wilson 1972.
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tervolgen.66 Aran en Titus bleef tot halverwege de achttiende eeuw opgang maken in de schouw-
burg en in het circuit van dorpskermissen, maar moest het ontgelden bij de literatoren.67 Uit 
verschillende parodiërende teksten blijkt dat men Vos’ treurspel ongeloofwaardig en onzedig 
vond, met te veel gevloek, te veel gruwelen en te weinig moraal.68 Maar vooral werd het stuk 
gepresenteerd als te weinig hoogdravend.69 Men verbaasde zich over de positieve ontvangst 
van Vos in de wereld der letteren in de jaren veertig van de zeventiende eeuw en benadrukte 
dat ook tijdgenoten van Vos zich daarover al verbaasd hadden. Hoewel daar tijdens Vos’ leven 
nauwelijks ruchtbaarheid aan werd gegeven door die tijdgenoten, haalde David van Hoogs-
traten (1658-1724) Vos in zijn lovende levensbeschrijvingen van enkele geleerde zeventiende-
eeuwse dichters steeds opnieuw naar voren als contrapunt. Vos werd gepresenteerd als een 
dichter waar de bezongenen wat Van Hoogstraten betreft terecht niets mee op gehad hadden.70 

Lambert Bidloo was in het Panpoëticum Batavum iets genuanceerder,71 maar een echt tegen-
geluid was pas tien jaar later te horen. In 1726 verscheen een heruitgave van Vos’ verzameld 
werk, met daarin de expliciete oproep aan het adres van toneelauteur Balthasar Huydecoper 
(1695-1778) om Vos te verdedigen tegen alle – in de ogen van de uitgevers onterechte – kritiek 
die hij over zich heen kreeg.72 Al dan niet naar aanleiding van deze oproep nuanceerde Huy-
decoper het oordeel over Vos enkele jaren later in zijn Proeve van taal- en dichtkunde (1730).73 
Hoewel hij onderstreepte dat het Vos ontbrak aan ‘Kunst’, stelde hij ook dat de critici tot dus-
verre schromelijk overdreven hadden. Vos was in zijn ogen wel ‘rykelyk begaafd met dien 
geest, zonder den welken de Kunst noit iemand tot een goed dichter kan maken’.74 De toon 
van Huydecoper domineerde tot in de negentiende eeuw.75 De visie op Vos werd voortdurend 
ingebed in het ars-natura debat: de aanleg en verbeeldingskracht van Vos werden geprezen – 
hij werd zelfs met enige regelmaat een genie genoemd –, maar het werd hem verweten dat 
hij de ‘dichtwetten’ niet had nagevolgd en zelfs openlijk had verworpen. Dat had, in de ogen 
van de achttiende-eeuwers, alles te maken met Vos’ afkomst: het ontbrak hem aan smaak en 
beschaafdheid. Dat veel literatuurhistorici er op basis van de opmerking van Vondelbiograaf 
Brandt van uitgingen dat Vos doelbewust de grote Vondel had tegengewerkt in de schouw-

66  Brandt 1932 [1682], 54 [67-68]. Zie hierover hoofdstuk 7.

67  Aran en Titus is tot halverwege de achttiende eeuw bijna jaarlijks op het schouwburgtoneel vertoond en werd meer dan 

twintig keer herdrukt, in 1726 voor het laatst. Zie hierover Buitendijk 1975, 78-79. Volgens Schimmel 1855 werd het stuk 

enkel nog opgevoerd omdat het, vanwege het enthousiasme van het grote publiek, geld in de la bracht.  

68  Vgl. Van Rusting 1693; Rotgans 1708; Langendijk 1715; Rosseau 1716.

69  Zie bijvoorbeeld L.R. 1718, 51.

70  Van Hoogstraten 1712(a); 1712(b); 1714. Ook in zijn Beginselen of kort begrip der rederykkunst (1725) ageert Van Hoogstraten 

tegen Vos (p. 9) en in het door hem samengestelde Groot algemeen historisch (…) woordenboek (1729) krijgt Vos geen lemma.

71  Bidloo 1720, 219-220. Bidloo schreef over Vos naar aanleiding van een nieuw portret door Arnoud van Halen (1673-1732), 

die zich had laten inspireren door Du Jardin, vgl. hierover Buitendijk 1975, 508, die het portret van Van Halen opgenomen 

heeft als afbeelding IV.

72  Vos 1726, ‘Aan den edelen heere den here Balthazar Huydecoper (…)’.   

73  Huydecoper 1730, 54-55.

74  Huydecoper 1730, 54.

75  Vgl. Van Effen 1984 (oorspr. 1732, nr. 24); Macquet 1780, 14-15; Ploos van Amstel 1774, 28; Kok 1793, 20-21; Lublink 1794, 

164-165; Stijl 1794 II, 150-154; Haug 1805, 146-149; De Vries 1810, 207-210; Bowring & Van Dijk 1825, 187. Overigens is Van Ef-

fen 2001 (oorspr. 1733, nr. 200), in een bespreking van Aran en Titus, juist niet genuanceerd in zijn oordeel. 
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burg, hielp evenmin:76 het voortdurende zwart maken van Vos lijkt bijvoorbeeld bij Jacob van 
Lennep (1802-1868) voornamelijk te dienen om Vondel beter te doen uitkomen.77 Vos was op 
z’n best een ‘mislukt genie’.78    

In 1879 verscheen het eerste boek dat geheel aan Vos en zijn werk gewijd was: de disserta-
tie van J.A. Worp (1851-1917). Het was een antwoord op de aantijgingen van onder andere Van 
Lennep. Worp stelde expliciet dat Vos’ poëzie niet veel voorstelde en dat zijn toneel gruwelijk 
en ongestructureerd was (met name Medea), maar vond dat er vanwege Vos’ invloed op het 
zeventiende-eeuwse toneel en zijn prominente positie in het culturele leven toch onderzoek 
naar hem gedaan moest worden.79 Dankzij Worps dissertatie kwam er meer aandacht voor 
Vos’  gedichten. Over het algemeen had dit tot gevolg dat men Vos en zijn werk positiever ging 
beoordelen.80 Rond dezelfde tijd werd ook de eerste wetenschappelijke discussie gevoerd naar 
aanleiding van Vos’ werk. Deze ging over de bronnen van Aran en Titus.81 Dat gediscussieerd 
werd over een toneelstuk dat over het algemeen als verwerpelijk werd beschouwd, moet gezien 
worden als een uitvloeisel van dezelfde cultuurhistorische (in plaats van esthetische) benade-
ring die aan Worps dissertatie ten grondslag had gelegen.82 

Dat betekende niet dat de kritiek verstomde. Willem Kloos (1859-1938) ging in 1909 in een 
essay over de dichter Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733) nog behoorlijk tekeer tegen Vos. In 
 tegenstelling tot de achttiende-eeuwse dichter zou Vos van écht lage komaf zijn.83 Kloos leidde 
dat af aan Vos’ grove gezicht – hij wijdde maar liefst een halve pagina aan de beschrijving daar-
van. Uitgaande van een zeer lage sociale status beoordeelde ook Jan Koopmans (1860-1926) Vos’ 
gedichten enkele jaren later als niet meer dan (achterbakse) netwerkpogingen ‘die als zoveel 
andere banale beprijzingen niet gingen boven het niveau van tot zeer algemene sententiën 
aangepunte frazenconglomeraties’.84 Anderen behandelden Vos op vergelijkbare wijze.85 Ook 

76  Brandts verdachtmakingen zijn overgenomen door o.a.: Wagenaar 1767; Kok 1793; Stijl 1794; Van Kampen 1821; Witsen 

Geysbeek 1827; Van der Aa 1852; Hellwald 1874; en Van Lennep 1855-1869.   

77  Zie bijvoorbeeld Van Lennep 1855-1869 deel V, 691-693; deel IX, 653; en deel X, 589.

78  Vgl. Bilderdijk 1823, 13; De Clercq 1824, 214-218; Siegenbeek 1826, 166-167; Witsen Geysbeek 1827, 398-426; Ouwersloot 

1856 I, 271-277; Van der Aa 1852, 115-116; Hofdijk 1867, 218-219; Hellwald 1874, 18, 22, 23, 25, 37. Regt 1868 en Vloten 1869 

zijn overwegend positief. Collot d’Escury 1824 schrijft een ware verdediging van Vos’ werk, maar is daarmee enkel de uit-

zondering die de regel bevestigt. 

79  Worp 1879, 18. 

80  Vgl. Kobus en Rivecourt 1886; Jonckbloet 1889 en 1890; Kalff 1895; Kalff 1905; Kalff 1909; Kossmann 1915.  

81  Bidloo refereerde in 1720 al aan een eventuele Engelse bron voor Vos’ beroemdste treurspel, Bilderdijk was in 1823 de 

eerste die het stuk in verband bracht met Shakespeare’s Titus Andronicus (Bilderdijk 1823, 14-15). Later in de negentiende 

eeuw werd zijn stelling opgepakt en heftig bediscussieerd: Vos kende immers geen Engels. Het bronnenvraagstuk is nooit 

opgelost, maar de conclusies die Braekman in 1968 trok worden algemeen als de meest aannemelijke beschouwd. Vos zou 

zich in Braekmans visie gebaseerd hebben op een niet bewaard gebleven toneelstuk van de rederijker Adriaen van den 

Bergh (??-na 1652), die zich op zijn beurt weer gebaseerd zou hebben op Shakespeare’s stuk – Van den Bergh kende wel 

Engels en had ook mogelijkheden om Titus Andronicus te leren kennen, Braekman 1968. Hierover Moltzer 1874; Worp 1879; 

Creizenach 1886; Worp 1886; Fuller z.j.; Wagner 1913; Buitendijk 1975, 63-64.

82  Vgl. ook Kollewijn 1882; Koopmans 1915. Dit uitgangspunt werd sinds het eind van de negentiende eeuw regelmatig 

gebruikt als verantwoording voor onderzoek naar Vos, vgl. Van Duinkerken 1945; Sivirsky 1959; Buitendijk 1975. 

83  Kloos 1909, 140-141. 

84  Koopmans 1915, 55.

85  Rössing 1913, 16; Wagner 1913, 25; Prinsen 1916, 376-377; Prinsen 1924, 159-160; Greshoff & De Vries 1925, 98-99, 114 en 
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de gematigdere stemmen die opgingen benadrukten de ongeletterdheid van Vos. Hij werd als 
een curiositeit beschouwd, een merkwaardig figuur die eigenlijk niets kwalijk kon worden ge-
nomen. J. te Winkel (1847-1927) schreef in 1924: ‘Zijn bekrompen eenzijdigheid heeft hem (…) 
belet in te zien, wat hem ontbrak en wat Vondel zo ver boven hem plaatste.’86  

In de tweede helft van de twintigste eeuw was de focus terug bij het toneel. In overzichts-
werken werd Vos neergezet als een representant van het baroktoneel of van de zogenaamde 
 ‘romantische richting’.87 Dit is niet het soort toneel waar de gemiddelde literatuurhistoricus 
de meeste achting voor had, maar de scheldtirades behoorden tot het verleden. Buitendijk deed 
een poging tot herwaardering met zijn uitgave van Vos’ toneel in 1975 en daarna ontstond 
ruimte voor verwetenschappelijking van de studie naar Vos. 

De mythologisering omtrent Vos’ lage afkomst werd onderuit gehaald op basis van archief-
onderzoek.88 Vos’ beeldgedichten vormden het onderwerp van een omvangrijke studie en er 
werd nader onderzoek verricht naar zijn tableaux vivants en gedichten.89 Er verscheen voor 
het eerst een bijdrage aan het debat over Vos en Vondel op basis van een gedegen analyse en 
er werden verschillende andere studies gepubliceerd over Vos’ toneelpoëtica.90 In de recentste 
 literatuurgeschiedenis is de plaats van Vos dan ook radicaal veranderd. Er is aandacht voor Vos’ 
toneel en zijn toneelpoëtica, maar daarnaast spelen ook zijn gedichten een belangrijke rol. De 
gedichten van Vos worden – geheel in lijn met de functionalistische uitgangspunten van het 
boek – gepresenteerd als ‘sociaal bindmiddel’ en er is dus oog voor de netwerken waarin Vos 
verkeerde en de vele gedichten die hij binnen deze netwerken schreef.91

De focus is dus verlegd, maar nog lang niet alle vragen rond Vos’ dichterschap zijn beant-
woord. In Een nieuw vaderland voor de muzen wordt één vraag expliciet aan de orde gesteld: hoe 
zit het met de verhouding tussen Vos en Vondel? Terecht constateren de auteurs dat de tegen-
gestelde toneelpoëtica’s van de twee dichters en de talloze gedichten die ze bij dezelfde gele-
genheid schreven op een zekere rivaliteit en animositeit moeten duiden, terwijl er toch zoveel 
loftuitingen van Vos aan het adres van Vondel zijn. Dit boek levert een bijdrage aan het nadere 
onderzoek dat deze ogenschijnlijke tegenstelling vereist, want Porteman en Smits-Veldt ma-
ken aannemelijk dat de sleutel ligt in de sociale verankering van het dichterschap van de twee 
Amsterdammers. 

Meer vragen dringen zich op. Een vraag is die naar de dominantie van het visuele in het 
werk van Vos. Die dominantie is evident, en vele onderzoekers hebben haar reeds gekoppeld 
aan Vos’ poëtica. In Een nieuw vaderland voor de muzen gebeurt dat voornamelijk op basis van Vos’

119; Albach 1937, 28-31. Opnieuw speelt ook (Vos’ houding ten opzichte van) Vondel een grote rol bij het negatieve oor-

deel. Alleen Rössing 1913, 17 leidt hier iets positiefs uit af: hij vindt het juist prijzenswaardig dat Vos Vondels stukken op 

het toneel heeft gehouden. 

86  Te Winkel 1924, 250. Zie ook Sterck 1923; Van Hamel 1918; Moller 1928; Van Duinkerken 1945.

87  Vgl. Ter Laan 1952; Sivirsky 1959; Knuvelder 1971; Bork & Verkuijsse 1985; Vermeer 1972; Buitendijk 1975; Konst 1993 

en 2003. 

88  Dudok van Heel 1980.

89  Weber 1991; Smits-Veldt 1993; 1997; Schenkeveld-van der Dussen 2001.  

90  Meijer Drees 1986; Konst 1993 en 1998; Schenkeveld-van der Dussen 2001.

91  Porteman & Smits-Veldt 2008, over Vos: 387-388, 406-407, 520, 522, 524-526, 538-541, 544, 566-568, 581, 589, 610, 622. Zie 

voor een beschouwing over Vos’ positie in Een nieuw vaderland voor de muzen ook Geerdink 2008. 
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 meest expliciete poëticale uiting, de voorrede bij Medea, waarin het belang van het uitbeelden 
van de (wanordelijke) werkelijkheid centraal staat.92 Of dat uitbeelden van de werkelijkheid 
een pessimistisch of juist optimistisch wereldbeeld moet ondersteunen, daarover verschillen 
onderzoekers van mening.93 Dat is niet verwonderlijk als we naar het werk van Vos zelf kijken. 
De ene keer onderstreept Vos de helende functie van het beeld, een andere keer de afschrikwek-
kende, en het tonen van gruwelen wordt de ene keer verdedigd of aangemoedigd, de andere 
keer verafschuwd en bekritiseerd.94 Vos schrijft dezelfde functies de ene keer aan het woord en 
de andere keer aan het beeld toe: terwijl hij in een portretgedicht voor een priester benadrukt 
hoe het beeld faalt in het overbrengen van diens leidende functie, waarvoor men hem moet 
 horen preken, vergelijkt hij in een beeldgedicht over Michelangelo’s Laatste oordeel het schil-
derspenseel juist met een preek – dit beeld heeft wél dezelfde uitwerking.95 De geschetste te-
genstelling hangt samen met het sociale functioneren van de gedichten: in het priestergedicht 
komt de bezongene letterlijk beter ‘uit de verf’ wanneer woord boven beeld gesteld wordt, ter-
wijl de geadresseerde van het beeldgedicht over het Laatste oordeel juist geprezen wordt voor 
haar kunstbezit door beeld boven woord te stellen. 

Onderzoek waarin de sociale verankering van het dichterschap centraal staat, kan wellicht 
meer vragen over Vos’ werk beantwoorden. De vraag hoe de opvallend lange toneelstilte tus-
sen Aran en Titus en Medea verklaard kan worden bijvoorbeeld, of waarom Vos zijn glazenma-
kerschap nadrukkelijk presenteerde in oppositie met zijn dichterschap; de vraag waarom er in 
Vos’ werk zo weinig aandacht was voor het (katholieke) geloof, terwijl religie toch zo’n belang-
rijk thema was in zeventiende-eeuwse literatuur; waarom Vos zoveel beeldgedichten schreef, 
maar ze publiceerde zonder daarbij de maker van de afbeelding te noemen; en waarom hij tal-
loze puntdichten opnam in zijn verzameld werk, maar die vaak juist niet elders publiceerde. 
Vos’ problematische positie in drie eeuwen literatuurgeschiedenis motiveert een nieuwe be-
nadering van zijn werk.

Corpus en leesmethode

Alle overgeleverde gedichten van Vos liggen ten grondslag aan mijn onderzoek naar zijn dich-
terschap. Dat zijn behalve de in Alle de gedichten (deel I en II) opgenomen gedichten ook nog 
enkele losse verzen.96 Citaten zijn, tenzij anders vermeld, altijd afkomstig uit Alle de gedich-

92  Porteman & Smits-Veldt 2008, 538-539.

93  Vgl. Meijer Drees 1986; Weber 1991; Konst 1993, 1994, 1998, 2003; Schenkeveld-van der Dussen 2001.

94  Enkele voorbeelden worden besproken door Weber 1991, 125-128. Zie ook Schenkeveld-van der Dussen 2001.

95  Vgl. ‘Den E. Heer Joan Banning Wuitiers, &c. Door Matham gesneeden.’, Adg I, 187 en ‘Op het Oordeel, door M. Angelo 

geschildert. Aan mevrouw Katarina Hooft, Huisvrouw van den Heer Burgermeester Graaf, Vryheer van Zuidtpolsbroek, 

&c.’, Adg I, 556-557, ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c).

96  Het gaat om: een gedichtje aan Karel de Wolf, de echtgenoot van Adriana van Baerle, dat opgenomen was achter een 

herdruk van Aran en Titus (Vos 1642(a)); de gedichten die in 1648 een prozabeschrijving van de populaire Oude Doolhof af-

wisselden; een portretgedicht over Willem Backer (1649); de ‘Herstelling van de EE. Heeren Bickers’ en ‘Bynamen der Blok-

huizen’ (1650); een brief aan Karel van Mander (in Van Domselaer 1660, 100); ‘Vertooning achter de Vergrooting van Amster-

dam’ (in Vos 1662(c)); en Op de brandt van Londen, met daarachter een puntdichtje ‘Op ’t verbranden van Roomen en Londen’ 

(Vos 1666). Zie over de doolhofbeschrijvingen Spies 2001, 72. De gedichten zijn in de eerste uitgave van 1648 niet door Vos 
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ten.97 De toneelteksten van Aran en Titus (1641), de Klucht van Oene (1642) en Medea (1667) zijn als 
zodanig buiten beschouwing gebleven, maar dat Vos ook toneel schreef en daar succesvol mee 
was, is uiteraard meegenomen in de analyse. 

Veel van Vos’ gedichten worden traditioneel tot de zogenaamde ‘gelegenheidspoëzie’ ge-
rekend. Het is een ongelukkige term als genreaanduiding, omdat er een grote groep hetero-
gene gedichten mee aangeduid wordt waarvoor formeel of thematisch geen onderscheidende 
kenmerken geformuleerd kunnen worden.98 De enige overeenkomst is dat het gedichten zijn 
gericht aan specifieke personen of handelend over specifieke gebeurtenissen. Ik vermijd de 
term dus liever en som hier ten behoeve van de karakterisering van het corpus kort de ver-
schillende soorten gedichten op die voorkomen in Vos’ verzameld werk – zonder uitputtend 
te kunnen of willen zijn: er zijn veel gedichten naar aanleiding van politiek-actuele, veelal 
Amsterdamse, gebeurtenissen; er zijn gedichten bij verjaardagen, huwelijken en begrafenis-
sen van meer en minder publieke figuren; er zijn briefdichten;99 er is een grote hoeveelheid 
epigrammen over uiteenlopende onderwerpen; er zijn enkele herdersdichten en (petrarkis-
tische) liefdesgedichten; er zijn gedichten bij door Vos ontworpen en beschreven tableaux 
vivants; en er zijn veel gedichten bij afbeeldingen (bijschriften). Sociale verankering speelt 
een rol in al deze genres. Ik bespreek de gedichten in dit boek in verschillende hoofdstuk-
ken, ongeacht genre of chronologie. De gedichten worden in Alle de gedichten gepresenteerd 
per genre, aangevuld met secties als ‘Verscheide gedichten’ en ‘Varia’. Ze zijn zelden geda-
teerd en de volgorde binnen de secties lijkt willekeurig, enkele uitzonderingen daargelaten.100 

ondertekend, maar in een latere uitgave aan hem toegeschreven, vgl. Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken (1648) 

en d’Oprechte Aenwijser (1674). Over het portretgedicht uit 1649: Diercks 2010, 22. Het is te vinden in het familiearchief Bac-

ker (SAA 172, 69). De ‘Herstellinge’ en ‘Bynamen’ uit 1650 werden in 1658 door Van Duisberg in de clandestiene verzamel-

uitgave van Vos’ werk opgenomen (Vos 1658(c), 320-324). De Herstelling van de EE. Heeren Bickers (Vos 1650(c)) was in 1650 al 

anoniem verschenen. Vos ontkende achter het Ontzet van Koppenhaven (Vos 1659(c)) deze gedichten geschreven te hebben, 

maar het werd door tijdgenoten algemeen aangenomen dat hij er de auteur van was (blijkens verschillende pamfletten 

uit 1660) en de stijl van de gedichten wijst toch ook wel in zijn richting. In enkele bundels met voornamelijk liefdesliedjes 

komen gedichten voor die ondertekend zijn met ‘J.V.’ of ‘J. Vos’. Het zou in principe kunnen dat deze van Vos zijn, maar ik 

heb ze buiten beschouwing gelaten omdat het aannemelijker is dat ze van Isaac Vos (ca. 1600-1651) zijn. Het gaat om bun-

dels waarin meer auteurs uit de kring van Isaac Vos zijn opgenomen, vgl. Amsteldamse Vrolikheyt (1647) en Apolloos Snaaren 

(1668). Ook buiten beschouwing gelaten is het Bruylofts tafel-spel dat in 1647 anoniem uitgegeven werd bij Lescaille en door 

Worp 1879, 118 en Buitendijk 1975, 500 aan Vos toe geschreven werd omdat het ingebonden is met losse uitgaven van Vos 

werk. Het is echter niet door Van Duisberg opgenomen in de clandestiene uitgave van 1658, wat betekent dat als het al van 

Vos was, het tijdens zijn leven waarschijnlijk niet als zodanig herkend werd.

97   In citaten is niets aan de oorspronkelijke spelling en interpunctie gewijzigd. (Er kan dus een verschil bestaan tus-

sen de spelling van namen in citaten en in de lopende tekst, in de lopende tekst is gekozen voor de meest gebruikelijke 

 hedendaagse spelling van namen van historische of mythologische figuren.) Inspringingen, cursiveringen en kapitalen 

zijn overgenomen. Waar nodig zijn woordverklaringen toegevoegd. 

98   Zie voor pogingen tot afbakening van een genre ‘gelegenheidspoëzie’ en kanttekeningen daarbij respectievelijk 

 Segebrecht 1977; en De Beer 2007, 35-38 en Van Dam 2009. De term heeft bovendien nog steeds een negatieve connotatie, 

omdat gelegenheidsgedichten in de Romantiek veroordeeld werden vanwege het ontbreken van persoonlijke emoties van 

de dichter. Vgl. voor een historiografisch overzicht van onderzoek naar ‘gelegenheidsgedichten’ Schenkeveld-van der Dus-

sen 1984, 75-80. 

99   Over briefdichten: Schenkeveld-van der Dussen 2002(b).

100  De beschrijvingen van de vertoningen zijn bijvoorbeeld chronologisch geordend en voor de gedichten die achterin 

Adg I staan in de sectie ‘Byvoegsels’ geldt dat ze op het laatste moment toegevoegd zullen zijn: hier staan opvallend veel 
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Met behulp van databases als de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) en archieven 
van geadresseerden (particulieren en instellingen) heb ik gepoogd de publicatiegeschiedenis 
van de gedichten (in handschrift en druk) te achterhalen. Veel gedichten zullen voorafgaand 
aan publicatie in druk in handschrift gecirculeerd hebben.101 Sommige van de gedichten wer-
den eerder gepubliceerd, afzonderlijk of in bloemlezingen. In een database (digitaal beschik-
baar op www.ninageerdink.nl/janvos) heb ik van alle gedichten van Vos de vindplaatsen en 
eventuele aanvullende informatie over lengte, datering, ontstaanscontext en geadresseerden 
verzameld.102 De database is nadrukkelijk niet bedoeld als uitputtend overzicht.103 

De gedichten van Vos werden door verschillende soorten publiek gelezen en ze vervulden 
op verschillende terreinen van de samenleving een functie.104 Bij het analyseren van de gedich-
ten heb ik oog voor deze ontstaanscontext, die soms iets laat zien van het functioneren van de 
gedichten en samenhangt met de profilering door de auteur.105 Welke gedichten wel of niet op-
genomen zijn in Alle de gedichten en welke aanpassingen daaraan gedaan zijn, zegt bijvoorbeeld 
iets over de manieren waarop Vos zich publiek profileerde, want hij was zelf betrokken bij de 
uitgave van zijn verzameld werk. Contemporaine reacties op het werk van Vos als geheel of op 
specifieke gedichten zijn ook betrokken bij het onderzoek. Deze geven inzicht in de praktijk 
van het dichterschap, bijvoorbeeld als er sprake is van een gedichtuitwisseling tussen Vos en 
een andere dichter, maar ze zullen ook van invloed zijn geweest op zijn zelfprofilering. 

Om die profilering te analyseren, heb ik de gedichten van Vos op twee niveaus bekeken: 
thematisch en formeel. Ik ben in de gedichten van Vos op zoek gegaan naar uitlatingen over 
Vos zelf of over de sociale groepen waar hij deel van uitmaakte (dichters, katholieken, glazen-
makers, schouwburghoofden, Amsterdammers, et cetera), en naar stellingname in publieke 
debatten over uiteenlopende onderwerpen. De thematiek kan bijna altijd in verband ge-
bracht worden met de personae van Vos, omdat de meeste gedichten door hem ondertekend 
of onder zijn naam gepubliceerd zijn. Soms is er bovendien een ‘ik’ aan het woord die door 
het toenmalige publiek, in ieder geval door de lezers uit de kleine kring waarin de gedichten 
in eerste instantie functioneerden,106 in verband gebracht moet zijn met (de publieke figuur 
van) Vos. 

gedichten die in 1662 of kort daarvoor geschreven moeten zijn, en het zijn bijna allemaal gedichten die goed bij een genre 

in te delen waren geweest. 

101  Over handgeschreven circulatie van later gedrukte gedichten bijvoorbeeld: Moser 2007 en Heale 2000, inclusief ver-

dere literatuurverwijzingen.

102  De eerste keer dat een gedicht in dit boek genoemd wordt, is ook in een voetnoot aangegeven welke andere publica-

ties er eventueel nog van overgeleverd zijn. Daarna verwijs ik alleen naar de vindplaats in Alle de gedichten, tenzij het voor 

mijn betoog van belang is ook andere publicaties te noemen. Voor veel gedichten van Vos geldt overigens dat geen andere 

publicatie dan die in Alle de gedichten bekend is.

103  De database heeft ook een registerfunctie: bij elk gedicht wordt verwezen naar de pagina’s van dit boek waarop een 

specifiek gedicht aan de orde gesteld wordt. Op de website is een handleiding en een uitgebreidere verantwoording te 

vinden. 

104  Zie voor het belang van ‘audiences’ in het onderzoek naar vroegmoderne lyriek Waller 1986, 108-109.

105  Ik zal in dit boek de termen profilering en zelfrepresentatie door elkaar gebruiken omwille van de afwisseling in het 

taalgebruik. In beide gevallen gaat het om mijn constructie van de auteur zoals die uit de tekst naar voren komt (tot stand 

gekomen onder invloed van auteursstrategie, contemporaine beeldvorming en omgevingsfactoren). 

106  Ketelsen 1991, 265 wijst op de invloed van het publicatiemedium op de interpretatie van het ‘lyrisch ik’. 
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In formeel opzicht heb ik gekeken naar de genres die Vos beoefende, de mogelijkheden die 
ze boden en de connotaties die ze opgeroepen kunnen hebben, en naar de manier waarop Vos 
omging met literaire conventies (binnen een bepaald genre). Zijn gedichten hadden veelal 
een concrete sociale of maatschappelijke functie en waren vormgegeven met behulp van vi-
gerende conventies, de verwachting opwekkend dat de dichter universele uitspraken zou 
doen.107 Gedichten die een rol speelden in patronagerelaties hadden bovendien eigen conven-
ties, voor sommige onderzoekers reden om te veronderstellen dat patronage conventionaliteit 
versterkt.108 De concrete functie en de conventionaliteit bepalen echter niet volledig het effect 
van een gedicht. Een gedicht heeft altijd meerdere betekenislagen en alleen al daarom zeggen 
ook de conventionele (gelegenheids)gedichten en de algemeen geldende uitspraken van een 
dichter als Vos iets over het (heterogene) publieke profiel van de auteur.109 Bovendien bieden 
de conventies juist ook mogelijkheden, doordat ze dynamisch zijn.110 Greenblatt illustreert 
dit in Renaissance Self-fashioning: de dominantie van de klassieke retorica, met haar aandacht 
voor rollenspel, bood dichters als Spenser, Marlowe en Shakespeare een podium om zichzelf te 
profileren.111 De vorm van een gedicht bevindt zich altijd ergens op wat Heather Dubrow het 
‘customary spectrum’ noemt tussen nauwgezette navolging en extreme afwijkingen.112 Die 
twee ogenschijnlijke tegenpolen kunnen in een en hetzelfde gedicht aanwezig zijn en staan 
in wisselwerking met ideologische, esthetische en strategische overwegingen.113 Hoewel deze 
niet los van elkaar te zien zijn, ben ik in deze studie met name geïnteresseerd in de strategi-
sche overwegingen.

Nu ik mijn leesmethode uiteengezet heb, is een kanttekening op zijn plaats. In dit onder-
zoek zoek ik in de gedichten van Vos naar een strategie. Het uitgangspunt is het construct van 
de auteur zoals dat uit de teksten naar voren komt, maar bij het destilleren van dat construct 
ben ik uitgegaan van bepaalde motieven die ik toeschrijf aan de historische figuur Vos. Op ba-
sis van historische gegevens over Vos en het zeventiende-eeuwse Amsterdam heb ik een con-
structie gemaakt van de (financiële en sociale) voordelen die Vos bij zijn dichterschap gehad 
kan hebben, vervolgens heb ik geanalyseerd hoe zijn gedichten die voordelen door praktijk 
en profilering ondersteund zouden kunnen hebben. Vos zal zich op z’n minst gedeeltelijk on-
bewust zijn geweest van de door mij geconstrueerde strategieën, al was het maar omdat zijn 
profilering net als die van elk ander (vroegmodern) individu mede gestuurd werd door omge-
vingsfactoren (zie hierboven, ‘De auteur in literair-historisch onderzoek’). Daarmee is een stra-

107  Over de beperkingen die deze specifieke kenmerken van vroegmoderne lyriek betekenden voor de ‘stem van de dich-

ter’ bijvoorbeeld Browning 1991 en Leighton 1991.

108  Deze suggestie doet Hendrix 1998, 257 in navolging van Griffin 1996.

109  Vgl. bijvoorbeeld Stockhorst 2005 en Land 1990. Kindt & Köppe 2010, 217 betogen vanuit een meer theoretisch perspec-

tief dat conventies nooit de volledige betekenis van een tekst kunnen bepalen.

110  Vgl. De Beer 2007, 39-41.

111  Greenblatt 1980, 162. Een goede illustratie is ook Blevins 2004, die laat zien hoe liefdespoëzie en huwelijksgedichten 

minder gericht waren op het veralgemeniseren van haar onderwerpen liefde en huwelijk, als op het construeren van een 

(gefragmenteerd) zelf. 

112  Dubrow 2000, 74.

113  Dubrow heeft recent in verschillende publicaties gepleit voor een nieuw ‘historical formalism’ waarin de wisselwer-

king tussen vorm en inhoud centraal staat: Dubrow 2008, 2000, 1990. Zij sluit aan bij een bredere beweging die bijvoorbeeld 

beschreven wordt in Cohen 2007.
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tegisch effect echter niet uitgesloten. Om een voorbeeld te geven: de helft van de topen in Vos’ 
gedichten die ik deel uit laat maken van zijn zelfprofilering, zullen door Vos bijna gedachteloos 
neergepend zijn. Een lezer kan bij sommige van die topen echter wel connotaties gehad hebben 
die in samenhang met andere aspecten van Vos’ poëzie een strategisch effect ondersteunden. 

Ik formuleer hier omzichtig omdat de analyse van zo’n strategische lezing ten dele een in-
tentionele lezing is die een gevaar in zich draagt van hineininterpretieren en psychologiseren.114 
Dit onderzoek is er echter niet op uit ‘de’ persoon van Vos door zijn gedichten beter te leren 
kennen, of ‘de’ betekenis van de gedichten boven tafel te halen, en zeker niet om die twee aan 
elkaar te koppelen en de intenties van Vos de betekenis van die gedichten te laten bepalen.  
Dit onderzoek beoogt personae te destilleren uit Vos’ gedichten en die in verband te brengen 
met de praktijk van het dichterschap in de zeventiende eeuw. Dat is één manier waarop de ge-
dichten van Vos gelezen kunnen worden; een manier waar de probleemstelling van dit onder-
zoek om vraagt. Uit andere analyses kunnen andere interpretaties en andere personae voort-
komen.

Omwille van de leesbaarheid heb ik ervoor gekozen de omzichtigheid die ik in de twee 
voorgaande alinea’s mijn formulering heb laten bepalen, niet in de rest van dit boek te hand-
haven. Ik zal het bij het interpreteren van gedichten meestal hebben over ‘Vos’, en niet over 
‘de  auteur van het gedicht’ of ‘de publieke persoon van Vos’. Ik wil daarmee niet zeggen dat 
de persoon Vos gelijkstaat aan de ‘ik’ in de gedichten, noch dat mijn conclusies over de profi-
lering van Vos iets zeggen over zijn persoon, of dat Vos zich volledig bewust was van de door 
mij beschreven strategie. 

De opzet van dit boek

Ik beschrijf de sociale verankering van het dichterschap van Vos in zes hoofdstukken. In het 
eerste, inleidende hoofdstuk laat ik zien hoe Vos dankzij de enthousiaste reacties op Aran en 
 Titus vanaf 1641 deel ging uitmaken van een netwerk van literatoren en uiteindelijk via die 
 literatoren en de in hun kringen verworven status van ‘dichter’ in contact kwam met de Am-
sterdamse regentenelite. Die elite blijkt een grote rol te spelen in de sociale verankering van 
zijn dichterschap en in de hoofdstukken twee tot en met zes staan de rollen centraal die Vos 
binnen de relatie met de regenten vervulde: de rol van stadsdichter, huisdichter, theaterman, 
glazenmaker en verdraagzame katholiek. In een zevende hoofdstuk vergelijk ik de geschetste 
sociale verankering van het dichterschap van Vos met het dichterschap van Vondel. 

114  Een beknopte samenvatting van de nog altijd voortdurende discussie die sinds Wimsatt en Beardsley’s ‘The Intentio-

nal Fallacy’ (1946) gevoerd is over auteursintenties en literaire analyse geeft Bennett 2005, 75-83. Zie ook Kindt & Köppe 2010. 



1 Tussen dichters en regenten

Op 30 september 1641 vond in de Amsterdamse stadsschouwburg een spectaculaire premi-
ère plaats. In de uitzonderlijk gruwelijke tragedie Aran en Titus bleven slechts twee van de 
ruim twintig personages in leven, de rest had elkaar afgeslacht. Personages werden levend 
verbrand of in stukjes gehakt en opgegeten, en van het slachtoffer van een verkrachting wer-
den tong en handen afgehakt zodat ze de naam van de verkrachter niet bekend kon maken. 
De zeventiende-eeuwse toneelkijker was wel wat gewend, maar meer dan elk ander stuk uit 
die tijd eeuw speelde Aran en Titus in op de emoties en het stuk sloeg in als een bom. Naar de 
precieze redenen voor de grote waardering van het schouwburgpubliek kan helaas enkel ge-
gist worden, maar dat de tragedie na de première een maand lang het enige stuk was dat op 
de schouwburg gespeeld werd en tot 1665 honderd opvoeringen kende, zegt genoeg over de 
populariteit.1 

Ook het literaire establishment was onder de indruk van het stuk. In een brief aan Huygens 
van december 1641 beschreef Caspar van Baerle (1584-1648), professor aan het Amsterdamse 
Athenaeum Illustre, hoe de Amsterdamse literatoren op de tragedie hadden gereageerd. Zijn 
eigen enthousiasme was nog wel het grootst: 

[Aran en Titus] is dikmaels gespeelt, en ’t kan den toehoorder noch niet versaedigen. Ik heb ’t zevenmaelen ge-

hoort, buiten mijn gewoonte; want ik plag mijn ooren niet meer dan eens aen sulke speelen te leenen. De heer 

Hooft heeft het op mijn’ aenmaening gehoort, en stondt als voor ’t hooft geslagen. Van der Burg heeft het ge-

hoort, en stondt stom van verbaestheit. Vondel heeft het gehoort, en zeide, ’t is een man van wonderbaer ver-

standt. Hy spreekt met woorden daer Zuilichem, de heer Drost, en Vondel mede spreken en schrijven. De spreu-

ken sijn deftig, vol sins en t’eenemael passende op de saeke. De geheele oudtheit heeft geen treuriger Treurspel: 

en misschien sullen sich de strenge berispers daer alleen aen stooten dat het al te treurig is. Ondertusschen heeft 

hy twee voornaeme deelen des Treurspels op een wonderlijke wijse waergenomen, de seden, en de hertstoch-

ten. ’T geheele Treurspel gelijk ’t gespeelt is, heeft hy een half jaer lang in ’t hooft onthouden, en daer na laeten 

schrijven. De Treurspeelen der onsen, ook al uwe schriften, kan hy op sijn duim, en seit se op. ’T spel is waerdig 

dat gy ’t hier hoort of leest, want het is onder de pers.2

1  Vgl. Oey-de Vita en Geesink 1983, 93, 196. Ter vergelijking: Vondels Gijsbreght van Aemstel werd tussen 1637 en 1665 

110 keer opgevoerd. De populariteit van Aran en Titus duurde voort tot in de achttiende eeuw, vgl. Buitendijk 1975, 81-83.

2  Dit is een vertaling uit het Latijn door de bezorgers van Alle de gedichten II, opgenomen in het voorwerk daarvan 

(Vos 1671(a)). De brief, gedateerd 15 december 1641, is in 1667 voor het eerst gepubliceerd in Barlaeus 1667, 858. Hij staat 

ook in de brieveneditie Worp 1914, 254. Opmerkelijk is dat gesteld wordt dat Vos Aran en Titus heeft ‘laeten schrijven’, daar 

moet dus een kopiist bij betrokken zijn geweest (over kopiisten na de Middeleeuwen Brinkman 2004, m.n. 191, 195-196). 
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Behalve vol bewondering, blijken de literatoren vooral ook vol verbazing. Dat had alles te ma-
ken met de auteur van het stuk. Direct na de eerste succesvolle opvoeringen van Aran en Titus 
moet de nieuwsgierigheid naar de onbekende auteur groot geweest zijn. Volgens een acht-
tiende-eeuwse anekdote zou Van Baerle in eerste instantie aan Vondel gedacht hebben, maar 
toen hij deze op straat tegenkwam en het hem vroeg, reageerde de grote dichter ontkennend: 
het stuk was niet van zijn hand, maar van ‘een Glazemaker’.3 Die glazenmaker was Jan Vos. Als 
 reactie op Van Baerles enthousiasme droeg Vos de eerste druk, op 27 oktober 1641, aan hem op. 
Van Baerle schreef een drempeldicht, net als Jan Victorijn (1589-1649) en Jacob van der Burgh 
(1599-1659). In de drempeldichten staat de schijnbare tegenstelling tussen Vos’ ‘ongeletterd-
heid’ en zijn doorwrochte stuk centraal en uit geen van de reacties is af te leiden dat de gearri-
veerde literatoren Vos al kenden voordat Aran en Titus opgevoerd werd.4 Vos was er opeens, als 
uit het niets, zo lijkt het. Van Baerle heeft het in zijn brief over ‘onze Glasemaker’, een formu-
lering die te herleiden is tot het discours dat tussen de eerste opvoering van Aran en Titus op 
30 september 1641 en het schrijven van deze brief in december ontstaan moet zijn: Vos was de 
‘dichtende glazenmaker’ geworden, de literaire verrassing van het jaar.5 

1.1 Onder dichters

1.1.1 De ongeletterde glazenmaker

Het plotse van Vos’ doorbraak is wellicht door Van Baerle en zijn kring wat gemystificeerd, 
maar het is zeer aannemelijk dat Vos vóór 1641 inderdaad geen of weinig contacten had in de 
literaire elite.6 Wel moet hij al bekend zijn geweest met schouwburgkringen. Een goede ver-
standhouding met het schouwburgbestuur was voor beginnende auteurs van groot belang en 
al in 1638 worden Aran en Titus en Oene in de kasboeken van de schouwburg genoemd omdat 
ze in januari en februari van dat jaar ingestudeerd werden door schouwburgacteurs.7 Van een 
opvoering kwam het toen niet, maar dit betekent wel dat Vos contacten had in de toneelwereld 
en misschien zelfs actief was in rederijkerskringen – verschillende van de toenmalige schouw-
burghoofden waren eerder actief geweest in de Amsterdamse rederijkerskamers.8  

3  Vgl. Worp 1879, 39. De anekdote komt uit een vroeg achttiende-eeuws pamflet over Aran en Titus, waarschijnlijk geschre-

ven door Lucas Rotgans: L.R. 1718. Een Duitse literator veronderstelde overigens in 1700 nog dat niet Vos of Vondel, maar 

Van Baerle zelf de auteur van het stuk was: Morhof 1969, 136.

4  Volgens David van Hoogstraten (Van Hoogstraten 1714) zou Vondel een eerste versie van Aran en Titus gelezen en verbe-

terd hebben. Dit kan enkel op de gedrukte versie slaan, want uit Van Baerles brief blijkt dat ook Vondel het stuk vol ver-

bazing opgevoerd had zien worden.     

5  Het kan ook dat Van Baerle met dit persoonlijk voornaamwoord verwees naar het feit dat Vos bij hem in dienst was 

(geweest) als glazenmaker, vgl. Worp 1888, 245. Zie over het discours rondom Vos’ beroep als glazenmaker en die veron-

derstelling hoofdstuk 5.

6  Zie Dudok van Heel 1980, die overigens wel een aantal familieconnecties met culturele interesse weet te traceren. 

7  Over het belang van goede contacten met het schouwburgbestuur: Smits-Veldt 2002(a). In een bijlage bij Albach 1937 is 

een afschrift van de betreffende plaatsen in de kasboeken opgenomen: Albach 1937, 135-138.  

8  De schouwburghoofden van 1637-1638 waren: Willem Dircksz. Hooft (1594-1658), David Sens (1611-1663),  Steven Vennekool 
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Dat de repetities in de eerste maanden van 1638 niet tot opvoeringen geleid hebben, zal 
te maken hebben gehad met de wisseling in het schouwburgbestuur later dat jaar. Waar-
schijnlijk naar aanleiding van de rel rondom Vondels Gijsbreght van Aemstel werd bij de be-
noeming van het nieuwe schouwburgbestuur in juli 1638 besloten vier van de zes hoofden 
te vervangen door calvinistische regentenzonen – in het vorige schouwburgbestuur zaten 
drie katholieken.9 Het nieuwe bestuur had veel minder aansluiting bij de Amsterdamse to-
nelisten en kreeg daarom de nodige kritiek te verduren. Ook Vos lijkt zich onder de critici 
gemengd te hebben, wellicht uit onvrede over het verdwijnen van zijn stukken van het re-
pertoire. Toen in 1640 het Amsterdamse enfant terrible Mattheus Gansneb Tengnagel (1613-
1652) terecht stond voor het schrijven van boekjes vol roddel en achterklap over de Amster-
damse culturele elite, werd tijdens de verhoren ook Vos’ naam genoemd. Vos zou, net als 
Tengnagel en enkele anderen, in 1638 een schimpdicht hebben geschreven over het bestuur 
van de schouwburg.10 Of Vos dat inderdaad heeft gedaan is onduidelijk, het is in ieder geval 
niet overgeleverd. 

De uiteindelijke opvoering van Aran en Titus in september 1641 kan misschien in verband 
gebracht worden met de goede afloop van de rechtszaak over de schimpdichten: voor Vos had 
deze zaak geen strafrechtelijke gevolgen.11 Bovendien was tegen die tijd de samenstelling van 
het schouwburgbestuur alweer gewijzigd: de calvinistische regentenzonen waren verdwenen 
en daarvoor in de plaats waren mensen gekomen van uiteenlopende religieuze gezindten en 
met contacten in de toneelwereld.12 Hoewel de precieze positie van Vos vóór 1641 onduidelijk 
blijft, mogen we er dus wel van uitgaan dat hij al in 1638 in contact stond met verschillende 
figuren uit de wereld van het Amsterdamse toneel. 

Dat betekent echter niet dat hij ook relaties onderhield in de literaire elite.13 Vos schreef Aran 
en Titus zonder dat hij in contact stond met de bekendste literatoren van zijn tijd. Het succes 

(1590-1637), Mr. Jacob Block (1600-1664), Herman Dircksz. Coorenkind (1595-1650?) en Simon Engelbregt (1606-1672). Voor 

deze informatie: Wybrands 1873, 227. Kluchtdichter Willem Hooft was in ieder geval actief geweest bij de Eglantier (vgl. Bo-

heemen & Van der Heijden 1999, 87; zie over hem ook de auteurspagina op de DBNL, met verwijzingen naar lemma’s in ver-

schillende biografische woordenboeken). Vos’ betrokkenheid bij de rederijkerskamers werd eerder al gesuggereerd door Dudok 

van Heel 1980, 29. Er zijn echter geen bewijzen voor Vos’ betrokkenheid bij de Amsterdamse rederijkerskamers. Er zijn weinig 

ledenlijsten overgeleverd en in Boheemen & Van der Heijden 1999, waarin alle archivalia en bronnen verzameld zijn met be-

trekking tot de rederijkers, komt Vos niet voor.

9   Vgl. Dudok van Heel 1980, 30. 

10  Zie Oversteegen 1969, m.n. 33. Zie over het proces ook Prins 1933. 

11  Voor dit idee bijvoorbeeld Albach 1977, 48. 

12  Het gaat in 1641-1642 om: Willem Dircksz. Hooft, Mr. Jacob Block, Jacob de Roij (1601-1666, lakenkoper), Lambert 

Pars (remonstrants), Casper Vinckel (1609-1667, doopsgezind, postmeester) en Willem Stam (1578-1652, boekverkoper en 

dichter). Voor deze informatie: Wybrands 1873, 227. Zowel de katholieke Willem Dircksz. Hooft, die glasschrijver was 

en een actieve rol had gespeeld in rederijkerskringen, als mr. Jacob Block, chirurgijn, hadden ook deel uitgemaakt van 

het bestuur van 1637-1638. Willem Stam was als boekverkoper in ieder geval betrokken bij de totstandkoming van en-

kele toneelstukken (vgl. STCN) en Jacob de Roij was actief geweest bij het Wit lavendel (vgl. Boheemen & Van der Heij-

den 1999, 88).   

13  Voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld Hooft bij de (oprichting van de) schouwburg zijn geen bewijzen, maar hij 

had als oud-rederijker uiteraard contacten in die kringen. Voor Van Baerle en Huygens, die nooit actief bij een rederij-

kerskamer betrokken waren, geldt dat waarschijnlijk veel minder. Vgl. Hummelen 1982 en Boheemen & Van der Heij-

den 1999.
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van de tragedie verschafte hem als het ware toegang tot deze literaire elite. Vos’ literaire rela-
ties ná 1641 zijn vervolgens redelijk goed te volgen, omdat hij dan begint met het (schrijven 
en) publiceren van sociale poëzie.14 Hieruit blijkt dat Vos de nieuwe contacten met de literaire 
elite rondom Van Baerle ten volle uitbuitte. 

1.1.2 Onder bescherming van Van Baerle

Uit de hierboven geciteerde brief van Van Baerle blijkt hoe deze zijn geletterde vrienden heeft 
aangespoord Aran en Titus te gaan zien of lezen. Ook uit het drempeldicht en uit andere brieven 
blijkt zijn rol als bemiddelaar.15 Vos moet het voor een deel aan Van Baerle te danken hebben 
gehad dat zijn stuk in de literaire jetset zo’n groot succes werd. Het drempeldicht van Huy-
gens dat in 1642 aan de tweede druk van Aran en Titus werd toegevoegd, moet bijna wel door 
bemiddeling van de Amsterdamse geleerde tot stand zijn gekomen.16 Vos wist Van Baerles 
 enthousiasme te verzilveren door het publiek te maken middels opdracht en drempeldicht. 
Ook uit andere publicaties blijkt dat Vos de uitgestoken hand van Van Baerle gretig aannam 
en zich nadrukkelijk wist te profileren als diens beschermeling. 

De eerste gedrukte gedichten die we van Vos kennen, houden bijna allemaal verband met 
Van Baerle. Vos benadrukte in lofdichten diens wijsheid, waardoor indirect het positieve oor-
deel over hem als toneeldichter meer waarde kreeg. Vos schreef in de jaren veertig ook veel ge-
dichten voor de familie van de literator, om het persoonlijke contact dat zij onderhielden te 
onderstrepen.17 Enkele van deze gedichten waren opgenomen achter de tweede druk van Aran 
en Titus in 1642. Het zijn lovende versjes over Van Baerles dochters Anna, Adriana en Suzanna, 
in twee gevallen geschreven voor mannen die hen bewonderden.18

In 1644 verscheen in Amsterdam een roofdruk van de bundel Minne-dichten van Jacob Wes-
terbaen (1599-1670), ‘[m]et nog eenighe gedichten van I. van der Burch, Anna Roemers, Tessel-
schade en andere’.19 Ook Vos was in deze bundel vertegenwoordigd met een tiental gedichten. 
Of hij zelf bij de publicatie betrokken is geweest, is onbekend. Van Baerle speelde misschien 

14  Dat wil zeggen: gedichten met een sociale functie, zoals briefdichten, huwelijksgedichten, lofdichten, etc. Vgl. de in-

leiding voor een karakterisering van Vos’ poëzie.

15  Van Baerle heeft het ook in een brief aan Joachim Wicquefort (1600-1670), d.d. 10 november 1641, over Aran en Titus 

(Wicquefort 1712). In een latere brief aan Huygens, d.d. 6 april 1642, schrijft Van Baerle enthousiast over Oene, zie Bar-

laeus 1667, 868 en Worp 1914, 275-276. Ook uit deze brief is een passage opgenomen in het voorwerk van Alle de gedich-

ten II (Vos 1671(a)).

16  Uit de aansporende brieven van Van Baerle blijkt dat Huygens, die niet in Amsterdam woonde, Vos niet kende. In de 

brief die Van Baerle op 6 april 1642 naar Huygens stuurde (zie de vorige noot) complimenteert hij hem met zijn drempel-

dicht voor de tweede druk van Aran en Titus en benadrukt hij hoezeer Vos daarbij gebaat was.

17  Vos schreef in totaal 18 gedichten voor/over de familie Van Baerle, vgl. Adg I, 190, 226, 251-252, 276-277, 280-281, 289-292, 

362, 365, 443, 456-457, 656-658, 658-662, 682, 718-719, 720, 725, 762, en ‘Aan K.D.W.’ (zie noot 18).

18  In Vos 1642(a) zijn opgenomen: ‘Aen S.K. Op het klavesimbelspeelen van Juffrouw Anna van Baarle’ (ook in Vos 1644, 

Westerbaen 1644, Vos 1646, Vos 1649(a), Vos 1658(c), Vos 1660(b), en in iets gewijzigde vorm in Adg I, 280-281); ‘Aen K.D.W. 

(Over de schoonheid van A.V.B.)’ (niet in Adg); en ‘Op de mond van Ioffrou S.V.B.’ (ook in Westerbaen 1644 en Vos 1658(c), en 

in gewijzigde vorm in Adg I, 226). Achter ‘S.K.’ gaat vermoedelijk Samuel Coster schuil; ‘K.D.W.’ is Karel de Wolf, de echt-

genoot van Adriana.  

19  Over deze bundel: Leerintveld, Streekstra & Todd 2000, 297. 
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wel een rol: Westerbaen was een leerling van hem geweest en in 1643 hernieuwden zij het con-
tact.20 Bovendien kan het grootste deel van de teksten van Vos (zeven van de tien) in verband 
gebracht worden met de familie Van Baerle.21 Het gedicht waarmee de sectie opent, is geschre-
ven voor Van Baerles negenenvijftigse verjaardag op 12 februari 1643.22 Vos onderstreept hierin 
de connectie tussen Van Baerle en zijn eigen toneelsucces. De hoofdrol is in dit gedicht name-
lijk weggelegd voor Titus, de titelheld van het stuk dat Van Baerle ruim een jaar daarvoor de 
hemel in geprezen had. Vos laat Titus de gelukwensen aan het adres van de jarige uitspreken 
en benadrukt daarmee de band tussen ‘Titus’ en Van Baerle: hij brengt aldus de lof voor zijn 
tragedie in herinnering. Ook bedankt hij voor die lof, door Titus te laten zeggen dat hij tot 
Van Baerles ‘dienst’ verplicht is (regel 19). In andere gedichten prees Vos onder andere het kla-
vecimbelspel van dochter Anna, de mooie mond van Suzanna en het huwelijk tussen Adriana 
en Karel de Wolf in 1642. 

Voor nog weer een andere dochter, Elisabeth van Baerle, schreef Vos een gedicht waar-
mee hij de hele literaire elite aan leek te willen spreken. Het is een lang gedicht waarin hij 
speels omgaat met de petrarkistische conventies. De dichter beschrijft hoe hij, wanneer hij 
zich door Elisabeth zou mogen laten inspireren – als hij zijn pen in het git van haar ogen 
mocht dopen – tot grote hoogten zou stijgen. In de uitgebreide beschrijving van dit ‘droom-
beeld’ komen alle dichters uit het netwerk van Van Baerle langs als bewonderaars van Vos: 
Hooft, Gerard Vossius (1577-1649), Vondel, Daniël Mostart (1592-1646), Samuel Coster (1579-
1665), Wicquefort, Huygens, Van der Burgh en Tesselschade Roemersdr. Visscher (1594-1649). 
De manier waarop Vos zichzelf met dit gedicht positioneert, is ambigu.23 Hij benadrukt dat 
zijn glazenmakerschap niet te combineren is met het dichterschap, maar toont zich tegelij-
kertijd een vaardige dichter door de speelse omgang met literaire conventies – zoals te doen 
gebruikelijk onder de dichters met wie Van Baerle in contact stond. Ook getuigt het visioen 
wel van enige onbescheidenheid: het is voor een beginnend dichter toch niet mis om te be-
schrijven hoe Vossius zou smeken om een portret, hoe Mostart op zou houden met dichten 
om Vos’ werk te gaan vertalen of hoe Vondel de ‘Grieksche laarzen’ aan de kant zou zetten 
omdat Vos die nu aanhad:  

20  Over het contact tussen Van Baerle en Westerbaen: Worp 1888, 249. Leerintveld, Streekstra en Todd 2000 maken aanne-

melijk dat de gedichten van Huygens achter de Minne-dichten niet met medeweten van de auteur of van Westerbaen opge-

nomen werden. Mogelijk heeft de uitgever, Joost Hartgers, de gedichten van Vos ook ongevraagd opgenomen. 

21  In Westerbaen 1644 zijn de volgende gedichten voor de familie opgenomen: ‘De geest van Titus Andronikus, Aan 

D. Kas par van Baarle, Professor (…). Op het verjaaren’ (ook in Vos 1658(c), sterk gewijzigd in Adg I, 276-277, zie bijlage 1 voor 

de verschillen); ‘Aen S.K. Op het klavesimbelspeelen van Juffrouw Anna van Baarle’ (zie noot 18); ‘Aan Iozina van Baarle’ 

(ook in Vos 1658(c), licht gewijzigd in Adg I, 456-457); ‘Op de mont van S.V.B.’ (zie noot 18); ‘Bruylofs Koets voor Karel de 

Wolf en Adriana van Baarle’ (ook in Vos 1658(c) en gewijzigd in Adg I, 656-658); ‘Aen Elisabet van Baarle’ (ook in Vos 1658(c), 

gewijzigd in Adg I, 289-292, zie bijlage 3 voor de verschillen); ‘Op ’t Afbeeldzel van D. Kaspar van Baarle (…)’ (ook in Klioos 

Kraam 1657 en Vos 1658(c), licht gewijzigd in Adg I, 190).   

22  Zie voorgaande noot. Het gedicht is gedateerd in Westerbaens Minne-dichten. Zie verderop in dit hoofdstuk voor een 

analyse van het gewijzigde gedicht dat in 1661 gepubliceerd werd, p. 45-46.  

23  Zie over deze dubbelzinnige profilering uitgebreider hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.
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Helpme, riep hy [Vondel, NG], of ik zwijm! zwijm: bezwijk

Nu de Vos op Grieksche laarzen,  

Op het treurtoonneel komt stoffen; stoffen: roemen 

En bewijst my door zijn doen,   bewijst my: kent mij de plaats toe

Dat ik met gheen hooge schoen, hooghe schoen: nl. de verheven ‘Grieksche laarzen’

Maer met onghekurkte sloffen,  onghekurkte sloffen: gemakkelijke of onooglijke schoenen zonder zool

In de slobberighste hoeken,  

Jaa als in een modderkolk,

By het hersenloze volk, 

Stoff voor mijne pen gaa zoeken.24

Oftewel: nu Vos heerst over het verheven klassieke toneel, moet Vondel zijn heil elders gaan 
zoeken. Vos stelt het in dit gedicht voor alsof hij alle dichters achter zich zou laten wanneer 
Elisabeth hem toe zou staan zich door haar te laten inspireren, maar dat doet ze – in lijn met 
de petrarkistische onaanraakbaarheid – uiteraard niet. Vos toont zich bewust van zijn margi-
nale positie, maar ook van het feit dat hij de Van Baerles kan gebruiken bij het verwerven van 
een plekje in de literaire elite. Het verzoek aan Elisabeth is te lezen als een beeld voor de relatie 
tussen Vos en Van Baerle: Vos heeft Elisabeth nodig om zich als dichter op de kaart te zetten, 
omdat zij via haar vader – in het gedicht ‘de grootste der Poeëten’ – het middelpunt vormt van 
de literaire elite. 

Inderdaad blijkt Van Baerle voor Vos een handig opstapje te zijn geweest. Vos werd in de 
jaren veertig steeds meer geaccepteerd in de dichterlijke coterie rond Van Baerle, waar verder 
Hooft, Huygens en Tesselschade de kern van vormden. Uit brieven en gedichten blijkt dat Vos 
met enige regelmaat in gezelschap verkeerde van de lettervrienden, en bijna nooit zonder Van 
Baerle.25 Zo intensief als het contact blijkens Vos’ gedichten met de familie Van Baerle was, 
werd het met de andere dichters ogenschijnlijk niet, maar Vos zette zijn gedichten wel in om 
de relatie te verstevigen en zichzelf te profileren als een van hen.    

24  Geciteerd uit: Westerbaen 1644 (zie bijlage 3A, regel 43-55). De passage over Vondel is in de uitgave van 1662 betekenis-

vol gewijzigd, vgl. bijlage 3 en zie daarover ook hoofdstuk 7, noot 21. 

25  Het is bijvoorbeeld bekend dat Vos in april 1643 samen met Hooft, Huygens, Van der Burgh en Van Baerle uitgeno-

digd werd door de Haarlemse priester en componist Jan Albert Ban (1597/98-1644), vgl. Smits-Veldt 1994, 95. Uit een brief 

van Huygens (d.d. 20 april 1643) blijkt dat Vos in datzelfde jaar op bezoek was in het Muiderslot, samen met Huygens, 

Anna Tres long, Leonora Treslong, Maria van Dorp, Wicquefort, Tesselschade en, opnieuw, Van Baerle. Vgl. Worp 1914, 374. 

Een ruim jaar later, in augustus 1644, was een aantal van deze dichters weer verzameld op het Muiderslot, zo blijkt uit de 

briefwisseling tussen Hooft en Huygens, vgl. Worp 1893, 321-323 en Worp 1915, 54-55. Vos schreef tijdens dit bezoek waar-

schijnlijk het gedicht ‘Aan Juffrouw Tesselschade Visschers, &c.’ (Adg I, 213-215, ook in Klioos Kraam 1657 en Vos 1658(c)), 

waaronder inderdaad staat ‘Op ’t Huis te Muide, 1644’. Ook onder enkele andere gedichten vermeldt Vos dat hij ze schreef 

op het Muiderslot (‘Aan Mevrouw Leonora Hellemans Hooft’, in 1646, Adg I, 296-297; het ongedateerde lofdicht voor Arnout 

Hooft, Adg I, 362; een gedicht over de zangkunsten van Anna van Treslong dat Vos waarschijnlijk schreef bij het bezoek in 

1643, Adg I, 364; het ongedateerde puntdicht ‘Toen den Eed. Heer P.K. Hooft …’, Adg I, 464; een ook al ongedateerd beeldge-

dicht bij een schilderij dat op het Muiderslot hing (Adg I, 551-552); en een gedichtje dat hij blijkens het onderschrift ‘In de 

kerk op Muiderberg’ schreef, Adg I, 721). Uit het gedicht bij het huwelijk van Caspar van Baerle jr. en Susanna Pelgroms, 

dat aan Hooft gericht is, kan opgemaakt worden dat Vos bij die bruiloft aanwezig was: Adg I, 658-662.          
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1.1.3 In contact met Van Baerles lettervrienden 

Uit verschillende gedichten blijkt dat Vos actief participeerde in het literaire spel van de cote-
rie rond Van Baerle, Hooft, Huygens en Tesselschade.26 Het gedicht ‘Aan Juffrouw Tesselschade 
Visschers, &c’ moet Vos bijvoorbeeld geschreven hebben toen hij op 30 augustus 1644 te gast 
was op het Muiderslot.27 Van het gezelschap maakten, behalve Tesselschade, verder Van Baerle, 
Dirck Graswinckel (1601-1666) en natuurlijk Hooft deel uit. Gezamenlijk schreven ze een brief 
aan de afwezige Huygens, waarin hem speels verweten werd dat hij niet, zoals beloofd, langs-
gekomen was. Met de brief zouden verschillende gedichten meegezonden zijn, maar alleen 
Vos’ gedicht, gericht aan Tesselschade, is overgeleverd.28  

Huygens was met stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) bij het beleg van Sas van Gent 
(28 juli-5 september 1644). In het gedicht spoort Vos Tesselschade aan om naar Huygens te 
zingen dat hij naar het Muiderslot moet komen: als zij zingt, zal de boodschap hem wel be-
reiken, ook al bevindt hij zich in een oorlog. Tesselschade moet Huygens toezingen dat ze bij 
Hooft ‘zyn gezeeten, /Aan de disch der poëezye’ (17-18) en dat Huygens’ wijsheid zeer wel-
kom is. Vos voorspelt vervolgens dat Huygens zal antwoorden dat zijn aanwezigheid in Zee-
land nu eenmaal nodig is, maar dat hij zeker zal komen als Sas van Gent veroverd is. Want, 
zo zou de redenering van Huygens zijn, hij zou dan zijn brein ‘verlusten’ bij zijn vrienden, 
en dat is ook af en toe nodig: ‘’t Oorlog moet by poozen rusten. / ’t Zwaardt laat zich bywyl 
ontbinden’ (55-56). 

Vos presenteerde het schrijven van gedichten dus als een aangename manier om de tijd 
met elkaar door te brengen als er niet gewerkt hoefde te worden. Ook zichzelf en de andere 
aanwezigen op het slot presenteerde hij als dichters die elkaar ‘de zinnen wetten’ (scherpzin-
niger maken). Met deze presentatie van het dichterschap sloot Vos aan bij de onder de zeven-
tiende-eeuwse literatoren wijdverbreide klassieke idee van een oppositie tussen vita activa en 
vita passiva.29   

Hoe de bevriende literati elkaar al dichtend vermaakten, blijkt ook uit andere gedichten van 
Vos. Er is bijvoorbeeld een gedicht over een historieschilderstuk dat in bezit was van Hooft.30 
Hij schreef het blijkens de titel op diens verzoek. Op het schilderij schoot Hercules met pijl en 
boog op de centaur Nessus, die diens vrouw Deianira geschaakt had.31 Het gedicht is een leven-
dige beschouwing van het schilderij. Het is alsof de dichter zich in de afbeelding bevindt en 
de loop der gebeurtenissen nog kan beïnvloeden, zo blijkt uit de uitroep ‘Keer Nessus, Nessus 

26  Vgl. over het dichterschap binnen deze coterie bijvoorbeeld Van Strien 2008 en Smits-Veldt 1994, 79-85; over het dich-

terschap van Huygens Porteman & Smits-Veldt 2008, 330-340; over literair spel tussen vrienden in het algemeen Porteman 

& Smits-Veldt 2008, 571-579. 

27  Adg I, 213-215. Over Vos’ aanwezigheid op het Muiderslot in augustus 1644 zie noot 25.   

28  Voor de brief: Worp 1915, 54-55; voor de veronderstelling dat de andere gedichten niet overgeleverd zijn Worp 1893, 

321-323. 

29  Hierover: Schenkeveld-van der Dussen 2002(a). Een vergelijkbare visie op het dichterschap staat centraal in een lofdicht 

aan Leonora Hellemans, Adg I, 296-297. 

30  Adg I, 551-552. 

31  Ik heb het schilderij niet kunnen identificeren; er is op het Muiderslot geen schilderij meer aanwezig met dit onder-

werp. Voor de herkomst van de verbeelde geschiedenis: Moormann & Uitterhoeve 2007, 211. 
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keer’ (5) en de beeldende beschrijving van het onontkoombare schieten, doorspekt met uitroe-
pen van afkeer.32 In een lofdicht over de zangkunst van Anna van Treslong beschreef Vos hoe 
de zangeres op het Muiderslot Van Baerle, Hooft en Huygens aan zich bond.33 Een pastoraal 
getint puntdichtje ten slotte doet vermoeden dat de gedichten die Vos in gezelschap van on-
der andere Hooft en Huygens produceerde, deel uitmaakten van een literair gezelschapsspel. 
In dit lastig te interpreteren gedichtje, ‘Amintas aan Laura, toen zy hem zijn naam van suikere 
letters op een zilver taafelbordt vertoonde’, is Amintas aan het woord: 

Heer Huigens schreef mijn naam, tot roem, met bitter nat: 

Maar gy, o Laura! weet mijn naam ten toon te stellen 

 Van suikerletters, op een zuiver zilver bladt. 

Is uw begaafde handt zoo overzoet in ’t spellen!

 Wat of uw mondt dan is, die purpre paareldoos? 

 Een disch van Jupiter vol nektar en ambrooz’.34

De pastorale figuur Amintas prijst de petrarkistische figuur Laura, die zijn naam met letters 
van suiker op een zilveren bord (in het gedichtje: een ‘bladt’) schrijft, en verwijst daarbij naar 
Huygens. Die zou Amintas’ naam, in tegenstelling tot Laura, met ‘bitter nat’ geschreven heb-
ben (maar wel tot roem van de herder). Met ‘bitter nat’ wordt waarschijnlijk inkt bedoeld, 
gemaakt van galnoten. Het verschijnen van Huygens’ naam in dit pastorale en ogenschijn-
lijk fictieve gedichtje doet vermoeden dat het geschreven werd naar aanleiding van een (tafel)
spel waarbij Huygens en andere dichters uit het gezelschap zich voordeden als pastorale figu-
ren. In enkele andere pastoraal-petrarkistische gedichtjes wordt het fictieve kader niet door-
broken, maar het kan niet uitgesloten worden dat ook die teksten deel uitmaakten van een 
vergelijkbaar literair gezelschapsspel.35 Opvallend is daarbij de rol van suikergoed, zoals in de 
gedichtjes ‘Toen Amintas van Laura een hart van suiker gekreegen hadt’ en ‘Een vos [!] van 
suiker aan Laura &c.’36 Als dergelijke gedichtjes inderdaad een speelse functie hadden binnen 
de literaire vriendenkring, zou dat ook verklaren waarom deze vaak alleen in Vos’ verzameld 
werk, Alle de gedichten (1662), gepubliceerd werden.

Dat Vos’ positie binnen de groep niet vanzelfsprekend was en dat hij zich steeds moest 
bewijzen, blijkt uit verschillende gedichten. Een goed voorbeeld is een gedichtje aan Hooft, 
waarin Vos een uitnodiging om naar het Muiderslot te komen nogal gretig in ontvangst nam:

32  Zie over Vos’ gedichten bij historieschilderkunst en het theatrale karakter daarvan verder hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2.  

33  Adg I, 364. Dit gedicht zal geschreven zijn tijdens Vos’ bezoek aan het Muiderslot in april 1643. 

34  Puntdicht 607, Adg I, 460. 

35  Vgl. ‘Toen Laura ziek geweest hadt, &c.’ (Adg I, 216-217); ‘Amintas aan Laura’ (Adg I, 229-230); ‘Fillis in haar tuin’ (Adg I, 

231); ‘Kupido, in de gedaante van een mug (…)’ (Adg I, 247-248); ‘Een Honingbietje op Lauraas mondt terwyl zy sliep’ (Adg 

I, 258-259); ‘Oorzaak van Kupidoos blindtheidt, aan Venus’ (Adg I, 274); ‘Amintas aan Laura’ (Adg I, 361); ‘Toen Laura haar 

waaier aan Amintas gegeeven hadt’ (Adg I, 388); ‘Toen Amintas van Laura een hart van suiker gekreegen hadt’ (Adg I, 394); 

‘Amintas aan Laura, toen hy haar onverhoedts in ’t oog raakte, &c.’ (Adg I, 410); ‘Amintas aan Laura’, ‘Aan de zelfde’ (Adg I, 

418); ‘Aan A.V.’ (Adg I, 419); ‘Een vos van suiker aan Laura &c.’ (Adg I, 428); ‘Amintas aan Laura, toen zy haar sluier veur haar 

oogen trok’ (Adg I, 434); ‘Aan Laura’ (Adg I, 437); ‘Amintas aan Apelles’ (Adg I, 475); ‘Amintas aan Laura’, ‘Aan de zelfde’ (Adg I, 

481); ‘De jonge Fillis met een pyl in haar handt’ (Adg I, 481-482, ook in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)). 

36  Adg I, 394; 428.
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Gy noodt my eens voor al, o Hooft! op ’t Slot te Muiden. 

 Ik houd ’t met all’ voor eens, zoo koom ik meenigmaal; 

En eet ook meenigmaal met overwyze luiden.

 Eens is begin en endt, gy bindt my aan uw taal 

Vol woorden groot van kracht, en loffelijke lessen. 

Wie dichtkunst mint is graag by ’t Hooft der Zanggodessen.37

De boodschap van dit gedichtje is waarschijnlijk dat Vos erg blij is met de uitnodiging van 
Hooft omdat hij op het Muiderslot ‘met overwyze luiden’ kan eten (3) en omdat hij de taal van 
Hooft, met kracht en lessen, kan waarderen (4-5). Oftewel: ‘Wie dichtkunst mint is graag by 
’t Hooft der Zanggodessen’ (6). Om deze lof te uiten gebruikt Vos omslachtig en ingewikkeld 
woordspel dat voor de hedendaagse lezer lastig te begrijpen is, maar hem wellicht bij Hooft en 
zijn lettervrienden in aanzien deed stijgen. In de eerste regel spreekt Vos Hooft aan, die hem 
‘eens voor al’ (eenmalig, zonder herhaling) uitgenodigd zou hebben. In de tweede regel draait 
Vos die uitnodiging om – ‘Ik houd ’t met all’ voor eens’ – Vos geeft de voorkeur aan ‘all’’ boven 
‘eens’.38 De uitnodiging, hoewel eenmalig, betekent voor Vos ‘alles’, een interpretatie die on-
dersteund wordt door het begin van de vierde regel: ‘Eens is begin en endt’, oftewel: er is niets 
dat de eenmalige uitnodiging overstijgt. Tegelijkertijd gebruikt Vos in de tweede en derde 
 regel het woord ‘meenigmaal’, daarmee aanleiding gevend om zijn omkering van de uitnodi-
ging ook veel brutaler te interpreteren als een omkering van een eenmalige naar een altijd gel-
dende uitnodiging: ‘all’’ kan immers ook ‘voortdurend’ of ‘gedurig’ betekenen.39 De strekking 
van dit gedicht zou dan zijn dat de gelegenheidsuitnodiging uitgebreid wordt tot een altijd 
geldende uitnodiging, die voor Vos niet vanzelfsprekend was. 

Het gedichtje aan Hooft is een epigram. Dit genre, waarin woordspel vanwege de kenmer-
kende bondigheid en spitsvondigheid noodzakelijkerwijs een belangrijke rol speelt, werd door 
Vos opvallend vaak beoefend.40 Hij volgde hiermee Huygens na en zocht aansluiting bij de ge-
leerde dichter en zijn vrienden. Vos gebruikte juist in gedichten aan Huygens en de coterie van 
lettervrienden veel puntig woordspel, dat gepaard gaat met een obscuritas die in zijn overige ge-
dichten minder dominant is.41 Tegenover de ruim 3000 epigrammen van Huygens lijkt Vos’ pro-
ductie van zo’n 750 epigrammen tot 1662 misschien beperkt, maar het is toch een aanzienlijke 
hoeveelheid in korte tijd.42 Vos profileerde zich bovendien in Alle de gedichten met zijn puntdich-
ten door ze – al dan niet gestuurd door zijn uitgever – te verzamelen in een aparte sectie.43 

Door zich als puntdichter te presenteren, sloot Vos aan bij de manier waarop Huygens zich-

37  Puntdicht 754, Adg I, 487.  

38  Voor de betekenis ‘de voorkeur geven aan’ van ‘het met iets houden’: WNT s.v. ‘houden’, betekenis E. 

39  Vgl. WNT s.v. ‘al’, betekenis III-7.

40  Zie over het genre o.a. De Beer e.a. 2009, Doelman 2005, Schäfer 2004 en Ter Meer 1991.

41  Voorbeelden van woordspelige gedichtjes aan Hooft en Huygens: ‘Aan den Eed. Heer P.K. Hooft …’ (Adg I, 396); ‘Aan 

d’Oogentroost van (…) Huigens …’ (Adg I, 426); ‘Glazemaaker’ (Adg I, 430); ‘Toen den Eed. Heer P.K. Hooft …’ (Adg I, 464). Ook 

Vondel paste zich aan Huygens’ dichttrant aan, vgl. Porteman & Smits-Veldt 2008, 520. 

42  Voor de productie van Huygens Ter Meer 1991, 5. Van Vos zijn in ieder geval 755 gedichten onder de noemer ‘punt-

dicht’ geschaard in Alle de gedichten I, maar hij schreef meer gedichten die aan de genrecriteria voldoen – denk alleen al aan 

de puntige grafschriften. 

43  Een belangrijk verschil tussen de manier waarop Huygens zijn puntdichten presenteert (thematisch) en de manier 

waarop Vos dat doet, betreft de ordening: die is bij Vos ver te zoeken. 
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zelf als dichter presenteerde. Het puntdicht was een gewaardeerd genre met een geschiedenis 
die terug ging tot de klassieken en paste dus bij het ideaal van het verheven, geleerde dichter-
schap. Tegelijkertijd was het een genre dat gemakkelijk ‘tussen de bedrijven door’ beoefend 
kon worden. Dat was waarschijnlijk praktisch voor Vos, die een drukke agenda gehad moet 
hebben, maar in ieder geval droeg het bij aan het beeld van de dichter die met zijn gedichten 
vooral zijn vrije tijd en die van zijn geleerde vrienden op nuttige en aangename wijze wilde 
vullen. De ‘vondst’ die zo’n belangrijke rol speelt in het genre, werd bovendien in de kring van 
Hooft en Huygens beschouwd als een van de belangrijkere aspecten van het dichterschap.44 
Ten slotte kon de associatie met Huygens natuurlijk nooit kwaad. Vos verwees expliciet naar 
hem in een gedichtje aan ene ‘P.N.’45 Vos sprak hierin tegen dat soms wel drie maanden nage-
dacht werd over een puntdicht, en hij deed dat onder verwijzing naar zijn collegapuntdichter 
Huygens, die hij opvoerde als de autoriteit op dit gebied.

Vos presenteerde zichzelf dus in verschillende gedichten als een geletterde intimus van Van 
Baerle, Hooft en Huygens. De nadruk lijkt daarbij te liggen op geletterde spitsvondigheid en 
verantwoord vermaak. Dat vermaak kwam voor deze dichters op de tweede plaats naast hun 
belangrijke maatschappelijke taken.46 

Hoofts geschiedschrijving, een van de meer verheven genres, had een andere status. Als ge-
schiedschrijver zou Hooft enkel ‘waarheden’ beschrijven en de lezers onderrichten in het on-
derscheiden van goed en kwaad, aldus Vos.47 Dat blijkt bijvoorbeeld uit het puntdicht dat hij 
schreef ter ere van Hoofts schrijfgerei, ‘Op den Eed. Heer P.K. Hoofts schrijfpennen, toen ik by 
hem in zijn schrijfvertrek was, &c.’: 

Van deeze pennen maakt de Faam haar vlugge vlerken,  pennen: ganzenveren, vlerken: vleugels

 Om Wilm te draagen in ’t Nassousche heldenhof:  

Door deeze blaast zy staâgh Leicesters schelmsche werken. 

 Een ongelijk bedrijf geeft haar gelyke lof.

Zy heffen ’t goedt in ’t top, en leeren ’t quaade verachten. 

Geen diamantpunt is zoo waardt als zulke schachten.48   schachten: veren

Vos toont zich in het woordspelige puntdicht vol waardering voor het werk van Hooft. De ‘pen-
nen’ waarmee de dichter de vaderlandse geschiedenis beschrijft, zouden de meest waardevolle 
zijn van allemaal. Van groot belang is wat dat betreft de vergelijking met een ‘diamantpunt’ 
in de laatste regel: de diamant werd wel bewerkt om glazen mee te graveren of te snijden en 
kan dus enerzijds verwijzen naar de graveerkunsten van de vrouwen in de coterie rond Hooft,49 

44  Vgl. Van Strien 2008.  

45  Adg I, 748. 

46  Dat is althans hoe ze het meestal presenteerden, maar tegelijkertijd kenden ze het dichterschap paradoxaal grote 

waarde toe. Over het verheven dichterschap van Hooft, Huygens en Van Baerle: Veenstra 1970. 

47  Hooft vond zijn werk als geschiedschrijver en tragediedichter zelf ook waardevoller dan zijn lyriek, vgl. Hooft 2007, 13.  

48  Het puntdicht (529) staat in Adg I, 446. Andere gedichten waarin Hooft als geschiedschrijver geprezen wordt: ‘Aan den 

Ed. Gestr. Heer Arnout Hooft …’, Adg I, 293-296 (ook in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c)); ‘Aan den Eed. Heer P.K. Hooft …’, 

Adg I, 396; ‘Op de Rampzaaligheeden der verheffinge van den Huize van Medicis …’, Adg I, 476.   

49  Tesselschade en Anna Roemersdr. Visscher graveerden beiden glas. De mannelijke dichters in hun omgeving prezen 

deze gave graag, vgl. bijvoorbeeld Smits-Veldt 1994, 19-20. 
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 anderzijds naar Vos’ eigen beroep als glazenmaker. Het verheven dichterschap van Hooft (uit-
geoefend met de ganzenveer) werd zo tegenover de kunstvaardigheid van de vrouwen gesteld 
en Vos presenteerde zichzelf door deze verwijzing als een geletterde intimus van Hooft. Tege-
lijkertijd stelde hij zichzelf als glazenmaker bescheiden op tegenover de geleerde dichter. 

Vos sloot dus aan bij het spitsvondig-vermakelijke dichterschap van de literati rond Van 
Baerle, maar legde bijzondere interesse aan de dag voor het geleerde en maatschappelijk ge-
zien belangwekkende dichterschap van Hooft zoals hij dat in dit gedichtje prees. Dat is niet 
verwonderlijk, want in het grootste deel van Vos’ oeuvre stond juist dichterschap met een 
 belangrijke maatschappelijke functie centraal. Als glazenmaker had Vos niet zoals de andere 
literatoren een functie naast zijn dichterschap waarin hij op hoog niveau een belangrijke bij-
drage leverde aan de maatschappij en hij kon zijn dichterschap dus niet verantwoorden en-
kel en alleen als ‘afleiding’ van de belangrijke dagelijkse beslommeringen. Het verbaast dan 
ook niet dat Vos’ dichterlijke aandacht in de loop van de jaren veertig verschoof naar een meer 
maatschappelijk vlak: dat van de Amsterdamse politiek. 

1.2 Onder regenten

1.2.1 In contact met de regerende elite

Doordat Vos regelmatig met de literaire elite verkeerde, kwam hij ook in contact met de poli-
tieke elite van Amsterdam. Amsterdam was vanaf het eind van de zestiende eeuw steeds groter, 
machtiger en beroemder geworden en op het moment dat Vos met de Amsterdamse regenten 
in contact kwam, was de stad op het hoogtepunt van zijn groei. Amsterdam consolideerde zijn 
macht en roem rond het midden van de eeuw door zich te profileren als ‘zelfbewuste stads-
staat’.50 De stadsregenten speelden hierbij een belangrijke rol. Amsterdam werd geregeerd door 
vier burgemeesters, die op één burgemeester na elk jaar wisselden. De burgemeesters werden 
in het dagelijks bestuur ondersteund door een schout, die de openbare orde moest bewaren; 
negen schepenen (rechters); de thesauriers die over de financiën gingen; en de vroedschap, 
 bestaande uit 36 vooraanstaande mannen die de burgemeesters (gevraagd en ongevraagd) in 
alles adviseerden. Daarnaast waren er nog talloze commissies en ondersteunende functies op 
het stadhuis. Juist omdat de burgemeesters benoemingsrecht hadden voor al deze functies in 
de stadsregering, en bovendien voor heel veel andere stedelijke instellingen, waren zij opper-
machtig. Bovendien hadden ze grote invloed op de gewestelijke, nationale en internationale 
politiek – Amsterdam bracht de meeste belasting op en was daarom het machtigste lid van 
de Hollandse Staten, die op hun beurt weer het machtigste lid van de Staten-Generaal waren.

De regeringsfuncties in Amsterdam werden uitgevoerd door een relatief kleine groep men-

50  De term is van Frijhoff en Prak, die de consolidatie van Amsterdams macht hiermee beschrijven in de titel en inleiding 

van de Geschiedenis van Amsterdam, 1650-1813 (Frijhoff & Prak 2005). Ook de verdere informatie in deze en de volgende alinea 

is gebaseerd op deze stadsgeschiedenis en op het voorafgaande deel Geschiedenis van Amsterdam, 1578-1650 (Frijhoff & Prak 

2004), met name de inleidingen bij beide delen en de hoofdstukken van Prak & Hesselink (Prak & Hesselink 2005, m.n. 145-

149) en van Hell (Hell 2004, m.n. 241-260). Zie ook Dudok van Heel 2008; Lesger 2008; Kessel 1997. 
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sen, die veelal door familiebanden met elkaar verbonden waren. Deze regentenelite bestond 
uit rijke kooplieden, die zich in de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelden tot voltijds 
bestuurders.51 Ook de maatschappelijke bovenlaag van bevolkingsgroepen die in principe niet 
voor stedelijke regeringsfuncties in aanmerking kwamen, zoals katholieken, waren verweven 
met dit regentenpatriciaat: zij vervulden de regentenfuncties in hun eigen zorginstellingen en 
onderhielden vaak goede contacten met de stadsregering.52 

Er waren ook allerlei banden tussen de regentenelite en de literaire elite die in de vorige 
 paragraaf centraal stond,53 en Vos’ nieuw verworven dichtersstatus heeft hem bij de cultuur-
minnende stadsregenten geen windeieren gelegd. Het was waarschijnlijk opnieuw de enthou-
siaste Van Baerle die Vos geïntroduceerd heeft bij de regentenfamilies waaruit de belangrijkste 
burgemeesters voortkwamen.54 In de loop van de jaren veertig gingen die regenten een be-
langrijke rol spelen in Vos’ poëzie.55 De betrokkenheid bij de literatoren nam tegelijkertijd af. 
Met het overlijden van Hooft in 1647, Van Baerle in 1648 en Tesselschade in 1649 was er van de 
‘harde kern’ van de vooraanstaande lettervrienden niet veel meer over en Vos’ toegang tot de 
kring was met het verdwijnen van zijn belangrijkste beschermheer, Van Baerle, wellicht min-
der vanzelfsprekend geworden. Hoe dat ook zij, Vos schreef vanaf het eind van de jaren veer-
tig minder gedichten voor collegadichters en lijkt dan niet meer actief deel te nemen aan het 
onderlinge literaire gezelschapsspel. Daarvoor in de plaats kwamen talloze gedichten voor en 
over regentenfamilies. Tekenend is dat Vos zijn tweede tragedie Medea in 1667 niet zoals Aran 
en Titus opdroeg aan een literator, maar aan een Amsterdamse burgemeester, Cornelis Witsen 
(1605-1669).

1.2.2 Patronage: wederzijdse belangen

Vanaf de tweede helft van de jaren veertig liet Vos geen gelegenheid onbenut om Amsterdam 
en zijn regenten te bezingen.56 Vooral met enkele machtige regentenfamilies – de Bickers, en 
later de De Graeffen, de Huydecopers en de Hinlopens – onderhield Vos een opvallend inten-
sief contact. Omdat Vos verschillende stadsregenten in zijn gedichten aanspreekt als ‘me-

51  Dudok van Heel 2008; Lesger 2008; Elias 1903-1905. 

52  Dit is in de historiografie lange tijd niet onderkend, vgl. Dudok van Heel 2008 en Dudok van Heel 1989, m.n. 8. 

53  Verschillende van de literatoren vervulden politieke functies (Hooft was drost van Muiden; Van der Burgh was onder 

andere secretaris en gezant van allerlei binnen- en buitenlandse kopstukken; Huygens was secretaris van de Oranjes) en 

door familiebanden waren ze gelieerd aan de Amsterdamse stadsregering. Hooft was bijvoorbeeld de zoon van de beroem-

de burgemeester C.P. Hooft en zijn dochter Christina trouwde in 1650 met de schepen Coenraad Burgh.

54  Schwartz denkt dat in ieder geval het contact met Huydecoper via Van Baerle tot stand gekomen is: Schwartz 1983, 210. 

Dat Van Baerle al eerder dan Vos in contact stond met Huydecoper blijkt bijvoorbeeld uit diens hofdicht over Huydecopers 

buitenplaats Goudesteijn uit 1640: Barlaeus 1646, 342-345.

55  De eerste gedateerde blijken van contact tussen Vos en de regenten zijn van 1645: ‘Mejuffer Kornelia Bikkers. Door 

Terburg geschildert’, Adg I, 187 (ook in Vos 1649(b) en Vos 1658(c)); en ‘Brief aan den Eed. Heer Joan Huidekooper, Jonker 

van Maarseveen, Heer van Neerdijk &c.’, Adg II, 241-242. Het portretgedichtje over de dochter van Andries Bicker is met de 

datering ‘20 november 1645’ opgenomen achter de beschrijving van de vertoningen ter ere van de intocht van haar broer 

Geeraerdt Bicker als drost te Muiden: Vos 1649(b). De brief voor de jonge Joan Huydecoper is nog net iets eerder geschreven, 

op 7 oktober 1645, zie hierover hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1.

56  Zie voor voorbeelden de rest van dit boek, in het bijzonder hoofdstukken 2 en 3.
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cenas’ is de relatie tussen de dichter en de regenten in het verleden wel gekarakteriseerd als 
‘mecenaat’, maar het is niet duidelijk geworden wat dit precies behelsde.57 In aansluiting bij 
recent onderzoek karakteriseer ik de relatie tussen Vos en de regenten als patronage.58 Met 
verschillende regenten onderhield Vos een langdurige relatie. Dat was een asymmetrische re-
latie – Vos en de regenten hadden een verschillende plaats in de Amsterdamse samenleving, 
met gevolgen voor hun rijkdom, macht, rol, aanzien en netwerk – en juist daarom hadden ze 
elkaar veel te bieden. Het was dus een wederkerige relatie. Beide partijen hadden belang bij de 
relatie en investeerden erin. Wat is in het geval van Vos en de regenten het ‘kapitaal’ dat uit-
gewisseld werd? 

Gedichten zijn traditioneel het voornaamste ‘ruilmiddel’ van de dichter. Inderdaad had 
Vos de regenten juist als dichter iets te bieden, en daar werd hij ook voor beloond. Vos kreeg 
een enkele keer betaald voor gedichten of tableaux vivants waarin hij een positief beeld cre-
eerde van stad en regenten. De bedragen liepen uiteen: zo kreeg hij voor tableaux vivants 
die hij in 1654 in opdracht van de stadsregering maakte ter gelegenheid van de vrede met 
 Engeland 400 gulden – dat was waarschijnlijk een behoorlijk bedrag voor Vos.59 Voor ta-
bleaux vivants die hij in 1659 maakte, kreeg hij aanzienlijk minder, 150 gulden, en het ge-
dicht dat hij schreef ter gelegenheid van de vierde stadsuitleg in 1662 leverde hem maar 50 
gulden op.60 Behalve geld kreeg Vos af en toe kleine geschenken van de regenten, zoals een 
vat wijn of een beeld.61  

Dichtopdrachten kwamen niet alleen rechtstreeks van de regenten zelf, maar konden ook 
door hun bemiddeling tot stand komen. Hoewel het niet onomstotelijk vast te stellen is,  
is dat bijvoorbeeld heel aannemelijk voor de gedichtjes van Vos die gepubliceerd werden in 
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie.62 Dit boek, dat voor het eerst ver-
scheen in 1665, bevat de reisaantekeningen van Joan Nieuhoff (1618-1672), die in China ge-
weest was. Zijn aantekeningen zijn uitgewerkt door zijn broer Hendrik, en door hem opge-
dragen aan de burgemeesters Cornelis Witsen en Hendrik Spiegel (1598-1667). Na de opdracht 
is een portretgravure van de reiziger opgenomen, met daaronder een portretgedichtje van 
Vos; vervolgens staan de wapens van de burgemeesters afgedrukt, opnieuw met Vos’ bij-
schriften.63 Het is aannemelijk dat Vos’ gedichten via Witsen of Spiegel in dit boek terecht 
gekomen zijn, omdat bewijzen voor verdere contacten tussen hem en de broers Nieuhoff 

57  Zie bijvoorbeeld Koopmans 1915. ‘Mecenaat’ is een ongelukkige term waarover veel begripsverwarring bestaat, vgl. 

Kempers 1998.     

58  Zie voor een samenvatting van dat onderzoek en een definitie van patronage de inleiding.

59  Zie over Vos’ inkomen als glazenmaker hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.2. 

60  De gegevens over betaling zijn afkomstig uit de stadsrekeningen, ze werden voor het eerst opgetekend door Worp 1879, 

19-20. Voor de vertoningen van 1659 kreeg Vos bovendien van Amalia van Solms een gouden penning cadeau. Zie over de 

genoemde vertoningen en het gedicht verder hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3. 

61  Uit het gedichtje ‘Aan den Wel-Eed. Heer K.D.G.V.V.S.P. &c. toen hy my wijn gezonden hadt’ (Adg I, 842) blijkt bijvoor-

beeld dat hij wijn had gekregen van Cornelis de Graeff; uit het gedichtje ‘d’Afbeelding van Christus graf, door den Eed. 

Gestr. Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maarseveen, Burgermeester &c. aan my vereert &c.’ (Adg I, 558-559) dat hij 

van Joan Huydecoper een houten beeldje ontving (vgl. hierover ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2).  

62  Nieuhoff 1665. Zie over deze uitgave Van Meersbergen 2010 en Rietbergen 1986. 

63  Zie voor de gedichten ook Adg II, 171-172. Hendrik Nieuhoff had blijkens Peters 1998 langdurig contact met de familie 

Witsen, want in 1681 droeg hij opnieuw een werk op aan een Witsen; aan Cornelis’ zoon Nicolaes.
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ontbreken, en het boek gedrukt is bij een uitgever (Jacob van Meurs) met wie hij ook al niet 
in contact gestaan lijkt te hebben. Tegenover Vos’ bijdragen zal vermoedelijk een vergoeding 
gestaan hebben.64 

De relatie tussen Vos en de regenten moet echter meer behelsd hebben dan literaire patro-
nage. Terecht betoogt De Beer dat in de vroegmoderne tijd nauwelijks gesproken kan worden 
van ‘literaire’ patronage, omdat het literaire veld niet los stond van de rest van de maatschap-
pij.65 Het is dus zaak na te gaan hoe Vos en de regenten elkaar op uiteenlopende terreinen iets 
te bieden hadden.66

64  Behalve de octrooiverlening is over de totstandkoming van het boek niets terug te vinden in de opsomming van bron-

nen over het bedrijf van Van Meurs in Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, 416-424, dus ik kan dit niet bewijzen. 

65  De Beer 2007, 19-20.

66  Vgl. over datgene wat machthebbers te bieden hebben bijvoorbeeld Griffin 1996, 18-25. Het was juist vanwege de 

machtige positie en het benoemingsrecht van de Amsterdamse burgemeesters dat zij een patronagenetwerk op konden 

bouwen, vgl. Hell 2004, 244-245.

Afb. 3 Wapen Cornelis Witsen 

met daaronder een gedichtje van 

Vos, in: Joan Nieuhoff, Het gezant-

schap der Neêrlandtsche Oost-Indische 

Compagnie (…). Amsterdam: Jacob 

van Meurs, 1665. Universiteit van 

Amsterdam, Bijzondere Collecties, 

OM 63 116.
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1.2.3 Op de schouders van de lettervrienden

Vos had het aan zijn dichtersstatus te danken dat hij toegang kreeg tot het netwerk van stads-
regenten. Die status bleef een rol spelen in zijn profilering ten aanzien van de regenten, ter 
ondersteuning van de patronagerelatie. Hoewel het contact tussen Vos en andere dichters na 
verloop van tijd afnam, in ieder geval geen structurele rol meer speelde, bleef hij zich wel met 
hen associëren.67

Toen Vos in 1648 in een lang episch gedicht de Vrede van Munster bezong, riep hij de over-
leden Hooft en Van Baerle aan als muzen, terwijl hij verschillende nog levende dichters ten to-
nele voerde als vredezangers.68 In de beschrijving van de vertoningen die Vos in 1649 maakte 
ter ere van de nieuwe drost van Muiden, Geeraerdt Bicker (1622-1666), speelde Hooft nog een 
opvallend grote rol, en in een ander gedichtje voor dezelfde Bicker verwees Vos naar Hoofts 
Hendrik de Groote om de publicitaire waarde van poëzie te onderstrepen.69 Zelfs in 1663 nog, in 
een hofdicht voor Joan Uyttenbogaert (1607-1680), ontvanger namens de staten van Holland 
en West-Friesland, werden Hooft en Tesselschade opgevoerd als vertegenwoordigers van wijs-
heid en zangkunst.70   

Gedichten die Vos in de privécontext van de literaire elite geschreven moet hebben, werden 
ook later tijdens zijn leven nog gepubliceerd. Dit is opvallend, want met dit soort gedichten 
liepen bijvoorbeeld Hooft en Van Baerle helemaal niet zo te koop. Tekenend is dat Vos’ gedicht 
‘Aan Juffrouw Tesselschade Visschers, &c’ (hierboven besproken) als enige is overgeleverd van 
alle gedichten die in augustus 1644 meegestuurd moeten zijn met de brief aan Huygens. Vos 
buitte dus ook na hun dood zijn positieve ontvangst in de groep gearriveerde dichters publie-
kelijk uit. Dat blijkt nog wel het best uit de aanpassingen die hij deed in het van 1643 daterende 
verjaardagsgedicht voor Van Baerle.71 In de herziene versie van het gedicht in Alle de gedichten 
(1662) bedankte Vos Van Baerle nog veel uitgebreider voor diens enthousiasme over zijn eerste-
ling. Waar het in de versie van 1643 bescheiden luidde dat Titus zo snel mogelijk Van Baerles 
verjaardag is komen bezingen omdat die hem bekend heeft gemaakt ‘Met d’Elizeesche lauwe-
rieren’, klonk het in de versie van 1662 een stuk zelfverzekerder: 

Want gy hebt my in ’t top getilt. 

 Men moet de deugdt met dank beloonen. 

Uw veeder strekte my een schildt.

 De vaarzen doen my eeuwigh leeven. 

67  Hij schreef ook nog wel enkele gedichten voor belangrijke literatoren, zoals Huygens en Westerbaen, maar in verge-

lijking met het aantal gedichten dat hij voor stadsregenten schreef, is dit minimaal. Bovendien stonden ook de gedichten 

voor dichters in Vos’ latere werk vaak in het teken van zijn betrokkenheid bij de politieke elite, zoals verderop in dit boek 

nog zal blijken.  

68  Zie over dit gedicht verder hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1. 

69  De beschrijvingen van de vertoningen werden apart uitgegeven bij Jacob Lescaille (Vos 1649(b)) en opgenomen in Vos 

1658(c) en Adg I, 587-600. Het gedichtje aan Bicker werd gepubliceerd in de Strydt (Vos 1654(b)) en in Vos 1658(c), en als punt-

dicht 635 opgenomen in Adg I, 466. 

70  Het gedicht werd uitgegeven bij Jacob Lescaille (Vos 1663) en opgenomen in Adg II, 93-119. Over Uyttenbogaert:  Dudok 

van Heel 1978 en ’t Hart 2009. 

71  Zie bijlage 1 voor de verschillende versies van het gedicht. 
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Dat het gedicht nog uitgebreid werd terwijl de bezongene al veertien jaar eerder overleden 
was, kan maar een ding betekenen: Vos was in dit gedicht bezig zichzelf te profileren.72 Het ge-
dicht gaat in de versie van 1662 eigenlijk meer over Vos en zijn succesvolle tragedie, dan over 
de jarige. 

De patronage van Van Baerle werd dus over diens dood heen ingezet om Vos’ bekendheid 
bij de stadsregenten – zijn nieuwe patronen – te vergroten en vertrouwen te kweken. De asso-
ciatie met de lettervrienden van de jaren veertig speelde echter maar een bescheiden rol in de 
dichterlijke ondersteuning van de relatie tussen Vos en de stadsregenten. Vos vond nog talloze 
andere manieren om zich ten aanzien van de regenten te profileren. Vos werd dichter dank-
zij Van Baerle en de door hem verschafte toegang tot de literaire coterie, maar hij zou zich het 
grootste deel van zijn leven profileren als een heel ander soort dichter. Vos werd een stadsdich-
ter avant la lettre.

72  Zie voor een analyse van deze versie van het gedicht Geerdink 2007, 3-5. Ik wist bij het schrijven van dit artikel nog niet 

dat er ook een oudere versie van het gedicht gepubliceerd was in Westerbaens Minne-dichten.  



2 De stadsdichter

Het woord ‘Amsterdam’ komt in de gedichten van Vos ruim 250 keer voor. Daarbovenop ko-
men nog de talloze metaforische omschrijvingen van de stad, zoals ‘Y’ en ‘Amstel’ (als pars 
pro toto). Vos schreef veel over Amsterdam, de stadsregenten en hun beleid. Er vloeide niets 
dan lof uit zijn pen en dat kwam de regenten natuurlijk goed uit. Toch schreef Vos zijn lo-
vende gedichten lang niet altijd in opdracht. Hij dichtte niet in dienst, maar wel ten dienste 
van de stadsregering. Ik karakteriseer Vos in dit hoofdstuk als een ‘stadsdichter’ omdat hij, 
net als hedendaagse stadsdichters, speciale aandacht had voor de stad, in ruil voor bepaalde 
gunsten van die stad. Hij deed dat alleen niet in een dienstverband: de functie bestond of-
ficieel niet.1 

De sociale verbondenheid van de renaissancedichter is een gegeven. Van dichters werd ver-
wacht dat ze een bijdrage leverden aan de maatschappij. Al vanaf de opkomst van de autonome 
stedelijke cultuur in de veertiende eeuw namen dichters in de stad een bijzondere positie in.2 
Traditioneel hadden ze de functie van ‘opiniemakers’, maar meer en meer werd het hun func-
tie de bestaande politieke kampen te ondersteunen.3 Dat is te zien bij de rederijkers, die lange 
tijd verantwoordelijk waren voor de opluistering van stedelijke aangelegenheden, maar de 
rol van deze collectieven nam in Amsterdam in de loop van de zeventiende eeuw af.4 Daarvoor 
in de plaats ging de stadsregering gebruik maken van individuele kunstuitingen ter onder-
steuning van de stedelijke macht in het publieke domein. De Amsterdamse stadsregering zag 
haar macht en welvaart een tijdlang enkel toenemen en had zowel de behoefte als de mogelijk-
heden om kunstenaars, waaronder dichters, te gebruiken bij hun machtspolitiek.5 Naast lite-
raire coryfeeën zoals Hooft en Huygens – die weliswaar belangrijke maatschappelijke functies 

1  Over Vos als stadsdichter ook: Geerdink 2011(b).

2  Over dichters en stadscultuur in de late middeleeuwen: Brinkman 2011; Mareel 2011 en 2010, m.n. 95-103; Pleij 2007, 

m.n. hoofdstukken 1 en 2 (16-110); Pleij 1991. Ook voor middeleeuwse ‘stadsdichters’ gold dat hun functie niet geëxplici-

teerd werd, vgl. bijvoorbeeld Pleij 1991, 16. 

3  Frijhoff & Spies 1999, 443-444; Schenkeveld-van der Dussen 1991, 69-75.

4  Ramakers 2003, 113-114 beschrijft hoe rederijkerskamers in de zestiende eeuw ten aanzien van de stadsregeringen 

steeds meer een ondersteunende functie kregen. Van Dixhoorn 2009, 224 laat zien dat overheid en rederijkerskamers in 

Amsterdam in 1578 institutioneel losgekoppeld werden omdat de stad de rederijkers niet langer structureel subsidieerde. 

Zie over rederijkers en stedelijke overheid ook Mareel 2011, die overigens laat zien dat ook rederijkers wel individueel be-

taald werden door stadsregeringen.

5  Zie over de groei van Amsterdam en de profilering van de stad hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1. 
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uitoefenden, maar weinig poëzie schreven met een breder maatschappelijk doel – ontwikkel-
den enkele auteurs zich tot ‘stadsdichters’.6 Een van de eersten was Vondel. Hij stelde zich be-
schikbaar voor de stad buiten de kaders van de gemeenschapscultuur van de rederijkers waar-
toe hij behoord had. Hij dichtte voor en in opdracht van de Amsterdamse regenten en droeg 
daarmee bij aan de consolidering van hun macht.7 Naast Vondel toonden ook andere dichters 
op eigen initiatief hun welwillendheid ten opzichte van de regenten. Wellicht mede daarom 
werden bij publieke gelegenheden soms opdrachten verstrekt aan deze dichters. Ook Vos deed 
hieraan mee, voor het eerst toen hem in 1648 gevraagd werd tableaux vivants te maken ter ere 
van de Vrede van Munster en hij op eigen initiatief een lang gedicht schreef om diezelfde vre-
de te prijzen. 

Omdat niemand officieel tot stadsdichter benoemd werd, konden dichters onderling con-
curreren om de gunsten van de regering. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe Vos zich in deze strijd 
mengde: hij schreef gevraagd en ongevraagd talloze gedichten voor en over de stad en de regen-
ten (paragraaf 2.1) en profileerde zich nadrukkelijk als stadsdichter (paragraaf 2.2).  

2.1 Lokaal patriottisme

Vos’ gedichten ondersteunden het Amsterdamse beleid van de stadsregenten. Dat gebeurde 
zowel in lofdichten waarvoor geen concrete aanleiding lijkt te zijn geweest, als ook in gedich-
ten naar aanleiding van concrete gebeurtenissen die de stad aangingen, ongeacht of dat op 
lokaal, nationaal of zelfs internationaal niveau was. Steeds koos Vos het Amsterdamse per-
spectief. Datzelfde geldt voor de tableaux vivants (vertoningen) die Vos bij verschillende gele-
genheden maakte. Terwijl hij de meeste gedichten op eigen initiatief geschreven zal hebben, 
maakte hij tableaux vivants veelal in opdracht van de stadsregering. In deze paragraaf behan-
del ik achtereenvolgens enkele dominante lofmotieven en lofgenres (2.1.1), Vos’ ondersteuning 
van Amsterdams beleid in gedichten naar aanleiding van politieke gebeurtenissen (2.1.2) en de 
tableaux vivants die Vos in opdracht van de stad maakte (2.1.3).    

2.1.1 De lofdichter

Amsterdam was een welvarende, bloeiende stad en de lof van Vos sloot daar naadloos op aan: 
vrede, welvaart en de bloei van handel en kunsten waren terugkerende motieven.8 Bij een plat-
tegrond van de stad schreef Vos bijvoorbeeld: 

6  Vgl. Porteman & Smits-Veldt 2008, 352-355; 403-408. 

7  Na 1650 zal Vondel nauwelijks meer politieke gedichten schrijven waarin de stadsregenten niet geroemd worden. Naast 

de Amsterdamse regenten speelden ook de Oranjes regelmatig een rol, met name in de eerste decennia van de eeuw, zie 

Duits 1990, 206-214 en Poelhekke 1978.

8  Nog een ander motief is liefdadigheid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het gedicht op het Aalmoezeniersweeshuis (Vos 1664, 

ook opgenomen in Adg II, 151-158) en de gedichtjes ‘De verarmde Ouderdom …’ en ‘De Ouderdom komt by Amsterdam’, 

Adg I, 795. De lofmotieven van Vos zijn ook bij veel andere dichters terug te vinden, vgl. behalve de verschillende publica-

ties die hieronder nog genoemd worden ook Spies 1993.  
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Dus ziet men Amsterdam, het lustpriëel der zeen.    zeen: zeeën

Zoo groeit een visschers hut tot heil der bondtgebuuren.

 ’t Omgordelt zich op nieuw met wallen zwaar van steen. 

Wie niet verheert wil zyn omheint zyn volk met muuren.  verheert: overheerst

 Waar dat Merkuur verschynt wordt Mars ’t gezagh ontzeidt. 

Dit is de markt daar d’aardt haar waar te koop komt zetten.

 Hier vindt men Junoos schat en Pallas schranderheidt. 

De Steeden groeien best door draagelijke wetten.9

Dit gedichtje verwijst naar de vierde uitleg van de stad (1662) en is waarschijnlijk ook in die 
tijd geschreven. Het noemt het ontstaan van de stad als vissersdorp, een verleden dat vaker ge-
mystificeerd werd.10 Hierdoor werden groei en bloei van Amsterdam tot een eigen verdienste. 
De bloei van de handel (gerepresenteerd door Mercurius) en de kunsten (gerepresenteerd door 
Pallas) wordt in dit gedichtje rechtstreeks verbonden aan de regering van de stad, die ‘draage-
lijke wetten’ (8) uitvaardigt. Het uitblijven van oorlog (Mars) wordt gezien als het gevolg van 
de bloei van handel en kunsten. De omgekeerde redenering komt ook veel voor: vrede wordt 
dan gepresenteerd als voedingsbodem voor handel en kunsten.11 

In feite was Amsterdam vaker wel dan niet betrokken bij oorlogen, maar sinds die hele 
 belangrijke vrede van 1648, de Vrede van Munster, werden Amsterdam en vrede toch voort-
durend aan elkaar gekoppeld. Wanneer Amsterdam betrokken was bij een oorlog, verdedigde 
Vos dit met het zogenaamde ex bello pax-motief: de oorlog was ‘noodzakelijk kwaad’ om de vre-
de in de stad veilig te stellen.12 In een lijkdicht voor burgemeester Andries Bicker (1586-1652) 
luidt het bijvoorbeeld: ‘Hy dreef het leeger voort om naa de Vreê te gaan. / Wie vreê bevecht 
verdient lauwrier, en olyblaân’ (75-76).13 Vos presenteerde de Vrede van Munster hier als een 
verdienste van Bicker, die inderdaad een voorvechter van die vrede was geweest.14 

De Vrede van Munster, of eigenlijk de strijd die door deze vrede beëindigd werd, beïnvloed-
de het lofdiscours. In de gedichten van Vos gaat het voortdurend over de ‘vrijheid’ van Am-
sterdam. Het is een term met vele betekenissen, terugverwijzend naar de vrijheidsstrijd die 
de Opstand was, maar in de lof voor Amsterdam ook naar de onafhankelijkheid van de stad, 
de gewetensvrijheid van de burgers, en de vrije handel.15 Bicker is in zijn lijkdicht dan ook de 
‘zuil van ’t Vrye Landt’ (108): dankzij hem viert ‘Vryheidt’ nu hoogtij, ten koste van ‘Staatzucht’, 

9   ‘Op de print van d’uitlegging van Amsterdam &c.’, Adg I, 532. Het gedichtje werd, voor zover ik heb kunnen achter-

halen, niet afgedrukt bij een plattegrond, maar werd wel opgenomen achter de Vergrooting (Vos 1662(c)), onder de titel ‘Op 

d’afbeelding van Amsterdam, Met de Nieuwe Vergrooting’. 

10  Vgl. bijvoorbeeld Dudok van Heel 1995, 43-44; en Dudok van Heel 1990, 146. Het gemystificeerde ontstaan van Amster-

dam staat bijvoorbeeld ook centraal in Vos’ gedichtjes ‘Roomen en Amsterdam’ (puntdicht 172, Adg I, 384) en ‘Op ’t stuk 

van Oudt Amsterdam’ (Adg I, 527). 

11  Dat gebeurt uiteraard vooral in gedichten over vredes, zoals de Vreede, geschreven naar aanleiding van de Vrede van 

Munster (1648). In een lofzang op de gesloten vrede staat onder andere: ‘De dichtkunst gaat in zwang’ (904). Zie over dit 

gedicht verderop in dit hoofdstuk, paragraaf 2.2.1. 

12  Vgl. Mourits 1990, 34-36. 

13  Adg I, 691-694, ook in AH 1658, VNG 1658 en Vos 1658(c). 

14  Andries Bicker was al sinds 1627 bijna onafgebroken burgemeester. Samen met de familie De Graeff vormden de 

 Bickers tot 1650 de machtigste factie in de Amsterdamse regering, vgl. bijvoorbeeld Balbian Verster 1932, 19-24. 

15  Over het begrip vrijheid in zeventiende-eeuwse Nederlandse poëzie: Meijer Drees 1999; Spies 1994, 1997, 1999.
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 ‘Bedrogh’, ‘Strooplust’, ‘Geweldt’, ‘De Schijn van Godtsdienst, en hun andre vloekverwanden 
[en hiermee samenhangende vloeken, NG]’ (64-68).    

De welvaart van de stad werd in het lijkdicht voor Andries Bicker op diens conto geschre-
ven. Iets vergelijkbaars gebeurde in andere gedichten. De stadsregenten worden vaak genoemd 
als de aanstichters of behoeders van vrede, vrijheid, welvaart en andere stedelijke ‘deugden’. 
 Topen die deel uitmaken van de lof voor Amsterdamse regenten als goede bestuurders zijn 
hun rechtvaardigheid, hun standvastigheid en hun trouw. Als echte ‘vaders’ doen ze alles voor 
hun stad en de burgers.16 Deze lof speelde een rol in gedichten naar aanleiding van allerlei ste-
delijke gebeurtenissen, zoals de bouw van het nieuwe stadhuis in 1655,17 maar Vos schreef ook 
veel gedichten speciaal ter ere van een of meerdere regenten. Dat waren bijvoorbeeld lijkdich-
ten, zoals het gedicht dat Vos schreef bij het overlijden van Bicker, of lofdichten bij persoonlij-
ke politieke successen.18 In enkele gedichten op schuttersstukken propageerde Vos het belang 
van de schutterijen en haar kapiteins voor de stad. Schuttersstukken waren bij uitstek bedoeld 
om op een publieke plaats opgehangen te worden en de gedichtjes daarop konden dus voor een 
groot publiek belang en verdiensten van de geportretteerden onderstrepen.19

Het gedicht ‘Korporaalschap van den Eed. Heer van Maarseveen’ schreef  Vos voor een 
schilderij van Govert Flinck (1615-1660), die het schuttersvendel van Joan Huydecoper (1599-
1661) in opdracht van de kapitein had geportretteerd ter ere van de Vrede van Munster in 
1648. Het gedichtje van Vos staat op een papier dat door Flinck midden op de voorgrond ge-
schilderd is, alsof het daar op de grond lag (zie afbeelding 4).20 Het prijst de wijsheid en dap-
perheid van Huydecoper en diens vader, die een rol had gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog, 
en constateert met instemming dat het zwaard wel rust, maar niet roest, nu de vrede gete-
kend is – de schutters staan immers met zwaard in de hand afgebeeld. Een vergelijkbaar ge-
dichtje, ‘Korporaalschap van den Eed. Heer Cornelis Witsen, &c.’, is eveneens opgenomen 
op het schilderij (zie afbeelding 5).21 In het midden van dit schilderij van Bartholomeus van 
der Helst (1613-1670), dat de schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen ter ere van het sluiten 
van de Vrede van Munster verbeeldt, staat een trommel, waarop een briefje bevestigd zit 
met een vierregelig gedichtje dat vooral over de vrede gaat.22 Behalve deze twee gedichten op 
groepsportretten, schreef Vos ook nog bijna tachtig gedichtjes bij andere portretten van re-
genten en hun familieleden. In deze gedichten stond de stedelijke functie van de geportret-
teerden centraal.

16  Over de representatie van de Amsterdamse regenten in literatuur bijv. Spies 1994, 1999; in de schilderkunst Jensen 

Adams 2009, m.n. hoofdstukken 2 en 5. 

17  ‘Inwyding van het Stadtshuis t’Amsterdam’, Adg I, 333-352. Het gedicht verscheen ook afzonderlijk bij Jacob Lescaille 

(Vos 1655) en in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). Hierin wordt bijvoorbeeld in regel 546-565 nadruk gelegd op deugden van 

de raad als rechtvaardigheid, oprechtheid en onbaatzuchtigheid. 

18  Zoals bijvoorbeeld een gedicht ter ere van de benoeming van regent Joan Huydecoper tot kapitein: ‘Hopmanschap van 

den Eed. Heer Joan Huidekooper …’, Adg I, 208-211. 

19  Over de publieke plaats en functie van schuttersstukken bijvoorbeeld Jensen Adams 2009, 211-258; Jensen Adams 1995; 

Knevel 1994, 311-322.

20  Adg I, 540-541. Het schuttersstuk van Flinck bevindt zich in het Amsterdam Museum (inv. nr. A 7318), zie hierover 

Middelkoop 2002, 204-205.

21  Het schuttersstuk van Bartholomeus van der Helst bevindt zich in het Rijksmuseum (inv. nr. SK-C-2). 

22  In Alle de gedichten (I, 543) is het gedichtje twee regels langer. 
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Afb. 5 Bartholomeus van der Helst, De schuttersmaaltijd in de Voetboog- of St. Jorisdoelen te Amsterdam ter viering van 

het sluiten van de Vrede van Munster, 18 juni 1648. Olieverf op doek, 232x547 cm. Rijksmuseum Amsterdam, SK-C-2.

Afb. 4 Govert Flinck, Schutters van de compagnie van kapitein Joan Huydecoper en luitenant Frans van Waveren, 1648. 

Olieverf op doek, 256x513 cm. Collectie Amsterdam Museum, SA 7318.
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In zeventiende-eeuws Amsterdam bestond een niet aflatende vraag naar portretten. De 
nieuwe rijke elite die profiteerde van de groei en welvaart van de stad liet zich graag vereeu-
wigen in haar voorspoed. Portretten werden in de vroegmoderne tijd beschouwd als machtige 
communicatie- en representatiemiddelen.23 De concrete aanleidingen voor het maken van de 
portretten liepen uiteen, evenals de vorm. Behalve schuttersstukken en andere groepsportret-
ten, die vervaardigd werden om stedelijke gebouwen op te luisteren, waren er portretten van 
particuliere individuen, echtparen of gezinnen die geschilderd werden naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een promotie, huwelijk of gezinsuitbreiding. Deze schilderijen kregen vaak een 
plaats in particuliere huishoudens. Ook portretprenten kenden een grote populariteit. Het 
vervaardigen en publiceren van deze prenten – soms getekend naar een bestaand schilderij, 
soms door de tekenaar zelf ontworpen – was meestal een commerciële onderneming. Portret-
prenten werden gepubliceerd als boekillustratie en als afzonderlijke kunstwerkjes, die ook 
gebundeld werden. Losse portretprenten kenden een grote verspreiding en functioneerden 
bijvoorbeeld als geschenk aan familie of zakenrelaties. Ook bustes, hoewel iets kostbaarder, 
werden soms als geschenk gebruikt.24   

De populariteit van het portret ging gepaard met een toenemende populariteit van het 
portretgedicht. Het eeuwenoude genre bereikte in de vroegmoderne tijd zijn hoogtepunt, in 
de vijftiende en zestiende eeuw al in Italië en Vlaanderen, in de zeventiende eeuw in de Repu-
bliek. Portretprenten gingen vaak vergezeld van een kort gedichtje, in eerste instantie in het 
Latijn, maar in de zeventiende eeuw ook steeds vaker in het Nederlands.25 Bovendien versche-
nen er allerlei publicaties waarin ‘bijschriften’ bij portretten opgenomen waren, zonder dat 
die portretten daar ook bij afgebeeld stonden. Vondel zette de toon in zijn Verscheide gedichten 
van 1644, waarin een groot aantal portretgedichten opgenomen was. Vervolgens verschenen 
talloze portretgedichten rond het midden van de eeuw in populaire bloemlezingen. De Hol-
lantsche Parnas spande in 1660 de kroon met 104 portretgedichten op een totaal van 385 gedich-
ten.26 In de Hollantsche Parnas waren onder andere de portretgedichten opgenomen die Vondel 
al in 1658 in een afzonderlijke uitgave gepubliceerd had ter meerdere eer en glorie van de be-
langrijkste Amsterdamse burgemeestersfamilies: Afbeeldingen der stamheeren en zommige telgen 
van de Graven, Boelensen, Bickeren en Witsens.27 Ook Huygens schreef veel portretgedichten, zowel 
in het Nederlands als in het Latijn.28 

Naast Vondel was Vos in Amsterdam de belangrijkste vertegenwoordiger van het genre. 
In Alle de gedichten zijn in totaal 161 portretgedichten opgenomen, waarvan ruim de helft over 
portretten van de Amsterdamse regentenklasse gaat. Ze zijn bijeengebracht in secties met als 

23  Vgl. bijvoorbeeld Jensen Adams 2009, 24-28. 

24  Zie over het portret in Amsterdam Middelkoop e.a. 2002, voor de informatie in deze alinea m.n. 10-18. Over Nederland-

se portretschilderijen Buvelot & Ekkart 2009. Over portretprenten o.a. Dickey 2004, 12-13; Veldman 2001, 57-58, 68, 85-86; 

Luijten 1999. Dudok van Heel 1991(b), 107 wijst op het gebruik om portretbustes af te gieten en als geschenk te gebruiken.    

25  Op geschilderde portretten kwamen nu en dan ook wel versregels of gedichtjes voor, maar dat was niet de gangbare 

praktijk: vgl. Buvelot & Ekkart 2009, 62. 

26  Dickey 2004, 110, noot 13. 

27  Vondel 1658.  

28  Hierover: Broekman 2010. 
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titel ‘Byschriften op afbeeldingen’.29 De meeste gedichten zijn behalve om die reden ook wel 
als portretgedicht te herkennen door de titel en het begin van het gedicht. Vos vermeldde in de 
titel vaak dat het om een ‘schilderij’ ging, of hij noemde de schilder, en de portretgedichten be-
ginnen steevast met een formulering als ‘Dus ziet men …’; ‘Dus toont de kunst …’; of  ‘Zo toont 
zich hier …’ De lof van de geportretteerden wordt vervolgens beschreven aan de hand van in-
nerlijke en uiterlijke deugden, en vaak ook aan de hand van verdiensten voor de stad Amster-
dam en zijn inwoners. De portretgedichten van Vos hebben, zoals gebruikelijk in het genre, 
meer aandacht voor de geportretteerde(n) dan voor het portret of de schilder daarvan. In feite 
was een portretgedicht een lofdicht, dat aan kracht won door de verwijzing naar het portret, 
maar daar in veel gevallen verder weinig mee deed.30 De portretgedichten van Vos ondersteun-
den op deze manier de zelfprofilering van de regenten in de portretten – als rijke cultuurmin-
naars, maar ook als betrouwbare, machtige regeerders.31 

De lof in portretgedichten stond vaak in verband met een conventie uit het genre: referen-
ties aan de (zogenaamde) wedijver tussen dicht- en schilderkunst, oftewel paragone. Was de 
dichtkunst het beste in staat om de werkelijkheid te vereeuwigen, of was dat de schilderkunst? 
In portretdichten wees men vaak op het onvermogen van de schilderkunst om iemand af te 
beelden zoals hij of zij werkelijk was. Dat gebeurde bijvoorbeeld door de bekende ‘stemtoop’, 
als een dichter benadrukte dat de geportretteerde niet ‘sprekend’ was afgebeeld.32 Daar kon 
dan de dichtkunst tegenover gesteld worden, die juist wél in staat was te doen spreken. Van 
portretten werd, net als van gedichten, vaak gezegd dat ze in staat waren de geportretteerde of 
beschrevene onsterfelijk te maken. 

Opvallend genoeg lijkt Vos de paragonethematiek in zijn portretgedichten niet in te zetten 
om de dichtkunst boven de schilderkunst te stellen. De dichtkunst speelt nauwelijks een rol 
als tegenhanger van de schilderkunst: in de portretgedichten van Vos is er wedijver tussen de 
schilderkunst en de ‘roem’ van de geportretteerden. In een portretgedichtje over regent Corne-
lis de Graeff (1599-1664), bijvoorbeeld, is de redenering dat De Graeffs uiterlijk wellicht door dit 
portret voort zal leven, maar dat zijn deugden enkel voortleven dankzij zijn faam: 

Als Graaf begraaven is zal hy zich dus vertoogen:   vertoogen: vertonen

 Maar ’t brein dat hem Minerf, tot heil van Hollandt, gaf,

Dat zal men door ’t penseel van zyne Faam beoogen.33   beoogen: waarnemen 

In deze eerste helft van het gedichtje overtreft het ‘penseel van zyne Faam’ het penseel van de 
niet genoemde portretschilder. Deze redenering is in veel van Vos’ portretgedichten voor Am-

29  Zowel in deel I als in deel II is een afdeling met deze titel te vinden, alleen is die in deel II uitgebreider: ‘Byschriften 

op Afbeeldingen, Stamboomen, Schilderyen, Wapens, &c.’ Er is ook een aantal portretgedichten te vinden in de afdeling 

‘Varia’ in Adg I. Het is opvallend dat relatief weinig portretgedichten van Vos op gravures terug te vinden zijn, vgl. hoofd-

stuk 7, paragraaf 7.2.2.  

30  Vgl. bijvoorbeeld Veldman 2001, 57. Broekman en Bloemendal 2008 laten zien dat portretgedichten soms zelfs niet eens 

naar aanleiding van een portret geschreven werden. 

31  Over die zelfprofilering: Jensen Adams 2009. 

32  Vgl. hierover bijvoorbeeld Emmens 1981. Zie voor een actueel overzicht van het onderzoek naar topiek in portretge-

dichten Broekman 2010. 

33  Adg I, 194-195; ook opgenomen in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). 
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sterdamse regenten terug te vinden: het is niet de schilderkunst die hen onsterfelijk maakt, 
het zijn hun deugden en de daarbij behorende roem zelf. Het is een paradoxale redenering: ook 
roem werd conventioneel in verband gebracht met schilderkunst en dichtkunst. Des te meer 
blijkt er uit wat het centrale thema is in de portretgedichten van Vos: de lof voor de geportret-
teerde personen. 

De portretgedichten voor Amsterdamse regenten gaan in Alle de gedichten bijna altijd 
 gepaard met gedichten voor hun echtgenotes. Ook (ongehuwde) dochters krijgen portret-
gedichten. In de gedichten prijst Vos de vrouwen om hun schoonheid en typisch ‘vrouwelijke’ 
deugden zoals bijvoorbeeld ‘huiszorg’ – die dan tegenover de ‘staatzorg’ van hun echtgeno-
ten staat.34 Regentenvrouwen speelden in sommige patronagerelaties een belangrijke rol (zie 
hoofdstuk 3), maar in het stadsdichterschap waren ze minder zichtbaar. De portretgedichten 
voor regentenvrouwen stonden vrijwel nooit op zichzelf.35 Ze waren ook niet overgeleverd in 
andere publicaties, terwijl die voor hun echtgenoten soms al eerder gepubliceerd waren, bij-
voorbeeld in bloemlezingen of in uitgaven van Vos. Dit doet vermoeden dat Vos de portretge-
dichten voor regentenvrouwen speciaal voor publicatie in Alle de gedichten schreef, hoewel het 
natuurlijk mogelijk is dat ze eerder in handschrift circuleerden.

Behalve portretgedichten over regenten en hun vrouwen, die bijna de helft van het corpus 
uitmaken, schreef Vos gedichten bij portretten van politieke figuren met internationale allu-
re en Amsterdamse geleerden, artsen en kunstenaars. In sommige gevallen zijn ook deze ge-
dichten in verband te brengen met Vos’ patronagerelatie met de regenten. Zo zal het portret-
gedicht bij een portret van Maria de Medici (1575-1642) als lof voor de regenten gefunctioneerd 
hebben.36 Dit portret hing in het stadhuis, en door erover te schrijven, besteedde Vos aandacht 
aan het stedelijke kunstbezit. Bovendien is de lof op het leiderschap van De Medici in Vos’ ge-
dichtje zo algemeen geformuleerd, dat die ook in verband gebracht kon worden met het lei-
derschap van de Amsterdamse burgemeesters. Ten slotte riep Vos door het gedichtje over dit 
portret de feestelijke ontvangst van de vorstin door de stadsregering in 1638 in herinnering, 
ter ere waarvan het portret gemaakt werd. Die ontvangst was van groot belang geweest voor 
de zelfbewustwording van Amsterdam.37 

2.1.2 De politiek commentator

Vos schreef gedichten bij uiteenlopende politieke gebeurtenissen. In ‘Op ’t afhouwen der boo-
men van de Ossen- en andere bygelege Markten, &c.’ verdedigde hij heel direct Amsterdams be-
leid.38 Dit gedicht moet ten tijde van de vierde stadsuitleg geschreven zijn, toen de thesauriers 
besloten hadden de Ossenmarkt te verplaatsen ten behoeve van het doortrekken van de Heren-

34  Hiermee sluiten de gedichten in sommige gevallen direct aan bij de portretten: van pendantenportretten is bekend 

dat de vrouw vaak in een passievere houding afgebeeld werd dan de man, vgl. Middelkoop 2002, 14.

35  Een uitzondering is het gedicht voor Christina Hooft, de dochter van P.C. Hooft en de vrouw van schepen Coenraed 

Burgh (Adg I, 188). Van haar echtgenoot is geen portretgedicht opgenomen. Waarschijnlijk schreef Vos dit gedicht in de 

context van zijn contacten met Hooft en niet omdat zij, vanaf 1650, de echtgenote was van een schepen. 

36  Adg I, 148. Het portret, door Gerard van Honthorst, bevindt zich nu in het Amsterdam Museum, inv. nr. SA 3047.

37  Vgl. hierover het nog te verschijnen derde deel van Dudok van Heels Van Amsterdamse Burgers, hoofdstuk 1.

38  Adg II, 161-165.
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gracht.39 De Ossenmarkt was een geliefde wandelplaats en op dit voornemen werd dan ook wei-
nig enthousiast gereageerd.40 Vos woonde zelf grenzend aan de Ossenmarkt en zat dus boven-
op de kritiek van zijn stadsgenoten. Toch schreef hij een gedicht dat de beslissing verdedigde.

Direct in de eerste regels stelt hij dat het ‘wufte graauw’ zich onterecht verzette tegen het 
verwijderen van de bomen op de Ossenmarkt: ‘’t Besluiten van de Raadt wordt zelden goedt 
geschat’ (4). Vervolgens krijgen de critici, gerepresenteerd door de ‘Boomnimf’, toch uitgebreid 
gelegenheid hun zorgen te uiten, maar het laatste woord is voor de Bouwkunst, die met Vrede 
en Rijkdom aan haar zijde uitlegt waarom het verplaatsen van de Ossenmarkt noodzakelijk is: 

Dat Amsterdam dit bosch ter aarde heeft gesmeeten, 

Is niet uit weelde; maar uit hooge noodt gedaan.   weelde: onnodig verlangen 

Daar ’t menschdom dak ontbreekt mach geen geboomte staan. 

Men schuilt veel veiliger in huizen dan in blaadren. 

(…)

De boomen moeten voor een stadt vol huizen wijken. 

Daar menschen woonen kan men ’t algemeen verrijken. 

(94-97, 109-110)

Het bouwen van nieuwe huizen – voor de stedelijke elite, maar dat staat er niet bij – wordt door 
Bouwkunst gepresenteerd als een noodzakelijkheid van algemeen belang. Of Vos met dit ge-
dicht het morrende ‘graauw’ heeft kunnen overtuigen is de vraag, maar deze steunbetuiging 
kon voor de beeldvorming in ieder geval geen kwaad.41   

Ook in minder lokale kwesties koos Vos steevast de zijde van de stad. Dat bleek toen hij 
in 1648 het vredesideaal van de Amsterdamse burgemeesters nadrukkelijk voor het voetlicht 
bracht en het zou steeds opnieuw blijken: bij de aanslag van stadhouder Willem II (1626-1650) 
op Amsterdam (1650); bij de politieke omwentelingen in Engeland tussen 1649 en 1660; bij de 
militaire hulp aan Denemarken in 1658; en bij de ontvangst van verschillende gasten uit de 
Oranjefamilie in 1659 en 1660.

De aanslag op Amsterdam (1650)
In 1650 trok in opdracht van stadhouder Willem II een leger op naar Amsterdam. Dit was het 
gevolg van voortdurende onenigheid tussen hem en de stad. Het resulteerde niet in een wer-
kelijke aanslag – die mislukte –, maar in de onderhandelingen die volgden verloren de Bickers 
hun vooraanstaande posities in de stad.42 Het was juist deze familie die van Vos in de voorgaan-
de jaren veel aandacht had gekregen en bij wie hij dus kennelijk belang had.43 

39  Dat besluit werd genomen op 20 november 1663, vgl. Abrahamse 2010, 178. 

40  Vgl. Bakker 2004, 88. 

41  Het is overigens onduidelijk hoe publiek deze steunbetuiging was, de eerst bekende druk van het gedicht is die in Alle 

de gedichten II (1671(a)). 

42  De relatie tussen Amsterdam en Willem II was nooit goed geweest. De concrete aanleiding voor de aanslag was onenig-

heid over omvang en organisatie van de militaire macht. Zie bijvoorbeeld Israel 1996, 660-676 en Groenveld 1967. 

43  Vos droeg in 1648 een lang vredesgedicht op aan Andries Bicker, schreef meerdere portretgedichten voor de familie en 

ruimde een prominente rol in voor Andries Bicker in de vertoningen die hij in 1649 schreef ter ere van het drostschap van 

diens zoon Geeraerdt. Zie elders in dit hoofdstuk.



56 2 de stadsdichter

Vos schreef een puntdicht waarin hij in bedekte termen kritiek leverde op Willem II.44 
In ‘Hans Snurker, zeeker kapitein, quam op de leste Julius met zyn Vaandel voor Amsterdam’, 
wordt Willem II niet bij naam genoemd,45 maar het kan hier over niets anders gaan dan de aan-
slag van 31 juli 1650: 

Hans Snurker quam aan ’t Y, voor zoomer zonneschyn. 

Noch quam hy veel te laat om Julius te zyn:    Julius: Julius Caesar

En ook te vroeg om zich tot een August’ te maaken.   Augustus: keizer Augustus 

De laagen hebben uit als Godt voor ’t volk wil waaken.46  laagen […] uit: listen spelen 

       geen rol meer 

Het lijkt erop dat dit gedichtje niet vóór 1662 gepubliceerd is, maar het zal wel gecirculeerd 
hebben, want het is twee keer overgeleverd in handschrift.47 Uitgebreider en in meer expli-
ciete bewoordingen zou Vos geageerd hebben tegen Willem II in Herstelling van de EE. Heeren 
 Bikkers, Burgermeesteren der Stadt Amsterdam. Dit pamflet verscheen anoniem in 1650, samen 
met het korte gedichtje ‘Bynaamen der Blokhuizen’.48 In 1658 nam Jan van Duisberg de ge-
dichten op in Dichtkunst van Jan Vos, zonder medeweten van de dichter zelf. Dat Vos de gedich-
ten in eerste instantie anoniem gepubliceerd heeft, en ze later niet op heeft willen nemen in 
zijn verzameld werk, is eenvoudig te verklaren.49 Het was simpelweg niet verstandig zo’n po-
lemisch gedicht onder eigen naam te publiceren, ook in 1662 niet – hieronder zal blijken dat 
Vos het nog in 1660 zwaar te verduren kreeg, onder andere vanwege de toeschrijving van de 
Herstelling der Bikkers.  

De Herstelling der Bikkers beschrijft de aanslag op Amsterdam: de stad zou eigenlijk hebben 
willen vechten voor het behoud van de Bickers, maar Andries en Cornelis hebben, als wijze 
Cicero’s, besloten zich terug te trekken om onnodig bloedvergieten te voorkomen. Daarvoor 
worden ze uitvoerig geprezen. De dood van Willem II, kort na de aanslag, presenteert Vos ver-
volgens als een zegen voor Amsterdam, omdat de Bickers nu weer hersteld kunnen worden:

44  Behalve het puntdicht dat ik hier citeer, is er ook nog een gedichtje op een schilderij ten huize van Pieter Six dat in 

verband gebracht kan worden met de gebeurtenissen in 1650: ‘Op de Schildery daar Mars op een trommel slaapt; in de zaal 

van den E. Heer Pieter Six. Aan mijn rotgezellen’ (Adg I, 571, ook in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)). Pieter Six was de kapitein 

van het vendel waarin Vos als schutter actief was, en hij richt het gedichtje aan zijn medeschutters. Vos waarschuwt voor 

Mars, de oorlogsgod, die ogenschijnlijk slaapt maar elk moment weer wakker kan worden en aan het moorden kan slaan. 

Dudok van Heel 1979 brengt dit in verband met de toestand van Willem II vlak na de aanslag: de onderhandelingen heb-

ben hem voorlopig tevreden gesteld, maar elk moment kan het weer mis gaan. Het gedichtje moet aldus opgevat worden 

als een waarschuwing. Over schilderij en gedichtje ook: De Jong 1980.

45  Kossmann 1915, 133, stelt dat Hans Snurker ook voor Willem Frederik van Nassau zou kunnen staan, die het leger van 

Willem II in diens opdracht naar Amsterdam leidde.  

46  Puntdicht 71, Adg I, 366.

47  Er zijn twee handschriftverzamelingen waarin het gedichtje voorkomt en Prins Willem met naam en toenaam ge-

noemd wordt: Der poëten Vecht-school en Verzameling gedichten (hierin onder de titel ‘Op een schilderij vande laeste beleege-

ring van Amsterdam’). De handschriften zijn niet gedateerd.

48  Vos 1650(c). 

49  Kossmann 1915 betoogt dat Vos zich in een later pamflet (eveneens anoniem) gepresenteerd zou hebben als de schrij-

ver van de Herstelling der Bikkers, maar dat blijft speculatief.
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De Faam komt Willems doodt in alle steên ontvouwe’.

Zoo raakt de Vryheidt los eer ’t iemant hadt betrouwt. 

Is Willem, roept men, doodt! zoo is hy voor Nassouwe 

Te jong gesturven; maar voor Hollandt veel te oudt:

Neen; op den rechten tijdt. wy hebben gunst genooten: 

Want hy ontsloot ons ’t oog, eer ’t zijne was geslooten.   ontsloot: opende; eer: voordat 

(67-72)

Het vervolg van het gedicht is euforisch van toon en vol lof voor de Bickers. Hun tegenstanders 
worden meermaals scherp veroordeeld als ‘Godloozen’ (80) en ‘Schelmen’ (85) die achter Wil-
lem II stonden en nu in het wilde weg vluchten ‘voor hun eige vlam’ (86). Het korte gedichtje 
dat achter het pamfletgedicht is opgenomen, de ‘Bynaamen der Blokhuizen’ stelt voor om de 
‘blokhuizen’, twee sperforten die na de aanslag als extra bescherming opgetrokken werden in 
de Amstel, te vernoemen naar de gebroeders Bicker. Willem II wordt in het gedichtje weggezet 
als een ‘brullent Dwingelandt’. 

Politieke omwentelingen in Engeland (1649-1660)
Terwijl Vos’ stellingname in 1650 zijn positie in Amsterdam enkel ten goede kon komen, 
mengde hij zich ook in politieke kwesties die gevoeliger lagen. Vos nam, net als veel andere 
dichters overigens, actief deel aan het publieke debat over de politieke omwentelingen in En-
geland in de jaren veertig en vijftig.50 Zijn scherpste puntdichten en ook een aantal langere ge-
dichten betreffen de burgeroorlog in Engeland. Die burgeroorlog begon in 1642, toen het par-
lement in opstand kwam tegen de ‘tirannie’ van koning Karel I (1600-1649). Op 30 januari 1649 
werd hij onthoofd. De motor achter de onthoofding, Oliver Cromwell (1599-1658), nam het be-
wind over en riep Engeland uit tot een Republiek.51 De Oranjes, door het huwelijk tussen stad-
houder Willem II en Maria Stuart (1631-1661) verbonden aan de onthoofde koning, wilden zich 
het liefst tegen Cromwell verzetten om de in hun ogen rechtmatige erfgenaam Karel II (1630-
1685) op de troon te brengen. De Amsterdamse magistraat, de belangrijkste vertegenwoordi-
ger van het invloedrijke gewest Holland, vreesde echter nieuwe oorlogen die de handelspositie 
zouden schaden en voerde een actieve neutraliteitspolitiek. Toen het in 1652 toch tot oorlog 
met Engeland kwam, had dat, volgens de officiële Amsterdamse lezing, niets met de politieke 
situatie in Engeland te maken. Aanslagen op Nederlandse koopvaardijschepen vormden de di-
recte aanleiding, in het verlengde van verschillende handelsconflicten.52 

In de gedrukte Nederlandse media werd de zaak van de Stuarts juist massaal ondersteund. 
Het doden van een koning, de soeverein, ging in tegen zowel wereldlijke als geestelijke nor-
men en was gerelateerd aan talloze religieuze en politieke actualiteiten.53 De oorlog werd ge-

50  Over de massale literaire steun voor de Stuarts: Helmers 2011(a). Vos lijkt overigens in meerdere opzichten een speciale 

interesse voor Engeland aan de dag gelegd te hebben: in de eerste plaats is er natuurlijk de Engelse herkomst van het ver-

haal dat ten grondslag lag aan Aran en Titus, daarnaast schreef Vos als een van de weinigen in de Republiek Shakesperiaanse 

sonnetten, vgl. Hoenselaars 2009, m.n. 278-281. 

51  Over de gebeurtenissen in Engeland zie o.a.: Wedgwood 1964, Hibbert 1993, Davies 1955. 

52  Zie over de betrekkingen tussen de Republiek en Engeland bijv. Israel 1996, 773-800. 

53  Helmers 2011(a) gaat daar uitgebreid op in. 
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interpreteerd als een mogelijkheid de Stuarts te hulp te komen. Ook Vos sprak zich in zijn ge-
dichten nadrukkelijk uit tegen Cromwell en vóór de herstelling van de Stuarts, het liefst met 
hulp van de Republiek. Al direct in 1649 schreef hij in het wraakgedicht ‘Britanje aan Europe’ 
een smeekbede van Engeland aan Europa.54 In dit gedicht worden de daden van Cromwell als 
Europese problemen gepresenteerd.55 Vos beschreef de Engelse oorlog ook in dit licht en an-
tipathie jegens Cromwell sprak tussen 1649 en 1658 uit meerdere gedichten.56 Van de talloze 
puntdichtjes die hij eraan wijdde, is een aantal opgenomen in pamfletten, achter langere ge-
dichten, of in verzamelbundels. In de korte gedichtjes haalde Vos venijnig uit naar Crom-
well of mensen die zich met hem inlieten. Toen in het midden van de jaren vijftig de han-
del met Engeland weer hervat werd, liet Vos zich bijvoorbeeld honend uit over diegenen die 
deze handel willens en wetens bedreven. Zijn collegaschouwburghoofd Pieter van der Gracht 
(1620-1664) kreeg er behoorlijk van langs in puntdicht 61, ‘Aan den E. Heer Advokaat P. vander 
Gracht, toen hy naar Londen voer’:

Gy reist om Kromwel in zyn heerschappy te zien. 

Dat hy aan d’Amstel quam, ik poogde hem t’ontvliên.

Vraagt gy waarom dat ik ’t gezicht niet zou gedoogen? 

Een bazelisk vermoordt de menschen door haar oogen.57  bazelisk: fabeldier dat doodt met zijn ogen, 

hier een metafoor voor Cromwell

Vos sloot met zijn stellingname inzake de Engelse burgeroorlog dus niet aan bij het officieel 
neutrale Amsterdam, maar of hij de regenten er echt mee tegen de haren in gestreken zal heb-
ben, betwijfel ik. Het genre van het puntdicht was een podium voor humor en satire, waarin 
op speelse wijze uiting gegeven kon worden aan waarden die controversieel lijken, maar vaak 
gedeeld werden door de primaire doelgroep.58 Ook in gedichten met een serieuzere toon kwam 
Vos blijkens de vele andere auteurs die zich met het onderwerp inlieten tegemoet aan een al-
gemeen gevoelen en binnen de provinciale en stedelijke overheden bestond discussie over de 
gewenste houding ten aanzien van het nieuwe Engelse bewind van Cromwell.59 Vos streek bo-
vendien de tegenstelling tussen de officiële Amsterdamse visie en die in zijn gedichten glad 
door zijn kritiek in te kaderen in ‘Amsterdamse’ normen en waarden. Dat kan geïllustreerd 
worden met de Zeekrygh, het langste gedicht dat Vos aan de Engelse crisis wijdde. Vos droeg dit 

54  Adg I, 231-235. Het gedicht werd eerder gepubliceerd in VNG 1651, 79-82 (ondertekend met J.V.) en in Salmasius 1650 

(ondertekend met I.V.). Het is onduidelijk in hoeverre Vos zelf betrokken was bij de publicatie in het voorwerk van de roy-

alistische bundel van Salmasius. 

55  Zie over dit gedicht ook Helmers 2011(b). 

56  De volgende puntdichten gaan over de situatie in Engeland: 61, 88, 121, 124, 140, 155 (ook in Vos 1653(b), AH 1658 en 

Vos 1658(c)), 227, 282, 307, 546, 557, 562, 582, 603 (ook in Vos 1660(d)), 696, 699 (ook in VNG 1651, Vos 1653(b), Vos 1658(c)), 716. 

Daarnaast schreef Vos nog een aantal venijnige portretgedichten op Cromwell en de zijnen, te vinden in Adg I, 154 (ook 

in Vos 1653(b), AH 1658 en Vos 1658(c)); Adg I, 161 (ook in Vos 1660(d) en Vos 1661(b)); en Adg I, 162 (ook in Vos 1653(b) en Vos 

1658(c)). Zie over de anti-Cromwellgedichten van Vos ook Grosheide 1951.

57  Adg I, 364.

58  Vgl. Schäfer 2004, 16-17; en Enenkel, 2009, 5-8.

59  Vgl. Helmers 2011(a), die wijst op uiteenlopende, niet-orangistische motieven voor ondersteuning van de Engelse 

 royalisten. Voor de instabiliteit van de neutraliteit van Holland bijv. p. 188 e.v.



2.1 lokaal patriottisme 59

gedicht op aan Joan Huydecoper, die waarschijnlijk in het zogenaamde ‘royalistische kamp’ 
thuishoorde en een voorstander was van de oorlog.60 

Met de Zeekrygh beschreef Vos in 1653 de Eerste Engelse Zeeoorlog in 146 strofen van 6 re-
gels, voorafgegaan door een opdracht aan Huydecoper. Al in die opdracht blijkt dat de oorlog 
voor Vos niet enkel om de handel draait. Het opdrachtgedicht begint en eindigt met de han-
del, maar gaat in de kern om de tirannie van Cromwell en de rechten van Karel II. In het exor-
dium van het opdrachtgedicht (1-9) spreekt Vos Huydecoper aan als de ‘Groote Vader van de 
grootst’ der Watersteeden!’, aan wie het te danken zou zijn dat de Republiek nu haar ‘koop-
vaardy’ beschermt tegen de Engelsen. Nadat Vos toestemming heeft gevraagd ‘het hof der 
zwarte schaaren’ (de hel) afgrijselijk te tonen, presenteert hij een beeldende samenvatting van 
hetgeen in de 146 strofen van de Zeekrygh breed uitgemeten zal worden. Inderdaad is het af-
grijselijk, maar de Hollandse lezer krijgt af en toe gelegenheid opgelucht adem te halen: de En-
gelsen worden afgeschilderd als verschrikkelijke duivels, maar Jupiter, Eendracht en Wijsheid 
zijn aan Nederlandse zijde, net als admiraal De With. Vos verwacht uiteindelijk winst voor de 
Republiek. Het verlies van de Engelsen wordt vanaf regel 57 van het opdrachtgedicht gerepre-
senteerd door de afgang van Cromwell en de nieuwe kansen die daarmee gecreëerd worden 
voor de Stuarts: 

Nu zult gy Kromwel zelf zien raazen om ’t verliezen. 

 De vrees doet hem bevriezen.

Wanneer de schrik de stoutst’ omhelst, wort hy de bangst’. stoutst’: dapperste 

 De moedtloosheidt baart angst.

Hy braakt: maar niet dan bloet, dat hy op moordtschavotten, 

 Deedt vloeien uit de strotten

Der wettig’ Overheên, door zucht tot kroon, en staf. 

 Mijn veeder zal u ’t graf

Van marmer openen, en Karels geest doen stijgen.

 Hy prest zijn zoon tot krijgen. prest: dwingt, krijgen: oorlogvoeren

De dooden krijgen veel by leevende gehoor. 

(57-67)

Vos spreekt hier expliciet de hoop uit dat Cromwell zal vallen en dat Karel II de troon zal be-
stijgen – een wens die dus officieel geen onderdeel uitmaakte van de Amsterdamse oorlogs-
politiek. Na deze tirade eindigt Vos dan ook weer met de handel: de ‘Beurs der Batavieren’ zou 
Huydecoper dankbaar moeten zijn voor zijn adviezen. Huydecoper heeft de andere leden van 
de Amsterdamse regering blijkbaar aan moeten sporen om de oorlog met Engeland te onder-
steunen en daarin ondersteunt Vos hem nu weer met de Zeekrygh. Dat dit grote gedicht alleen 
aan Huydecoper opgedragen is, en niet aan alle zittende burgemeesters zoals andere lange 
gedichten van Vos, doet vermoeden dat Vos niet de hele regering vertegenwoordigde en als 
spreekbuis fungeerde voor zijn belangrijke patroon Huydecoper.61 

60  Vos 1653(b), ook in VNG 1653 en Vos 1658(c), en licht gewijzigd in Adg I, 299-332. Over de Zeekrygh ook Helmers 2011(a), 

195. 

61  Zie over de relatie tussen Vos en Huydecoper het volgende hoofdstuk.
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Het grootste gedeelte van de hoofdtekst van de Zeekrygh bestaat uit een epische narratio. 
De aanleiding voor de oorlog is, in Vos’ weergave daarvan, deels te wijten aan Pluto – die vindt 
dat er sinds de Vrede van Munster te weinig doden vallen in de Republiek – maar vooral aan 
de slechtheid van Cromwell, die enkel op oorlog uit zou zijn om zijn nieuwe staat te bevesti-
gen en verstevigen door de ‘Batavieren’ te bedwingen, en de Stuarts te ‘doen sneeven’. Daar-
om heeft hij  ervoor gezorgd dat het op zee krioelt van de Britse rovers – ook in Vos’ tekst zijn 
aanslagen op koopvaardijschepen dus de directe aanleiding voor de oorlog. Om zich tegen de 
 rovers te weren vraagt Mercurius Minerva om hulp en zij spoort aan tot oorlog. Zeeslagen vol-
gen elkaar op en zorgen aan beide zijden voor veel verliezen, maar de strijd blijft onbeslist. De 
laatste zeeslag die beschreven wordt, heeft een noodlottige afloop voor de Engelsen en het ge-
dicht eindigt in euforie, maar ook met waarschuwingen voor de toekomst. De Republiek moet 
waakzaam blijven, want de oorlog is nog niet gewonnen. De oorlog werd inderdaad pas in het 
voorjaar van 1654 beëindigd. 

Cromwell heeft in de presentatie van Vos opzettelijk een oorlog uitgelokt door met zeero-
verij de Nederlandse handel te boycotten, en de Republiek heeft dus meer te beschermen dan 
handel alleen. Ook elders in het gedicht wordt steeds weer benadrukt dat Cromwell een gevaar-
lijke tiran is, en dat ook om die reden de oorlog met Engeland van groot belang is. Daarbij ligt 
de nadruk op Cromwells schending van waarden die in talloze andere gedichten van Vos aan 
Amsterdam toegeschreven worden. Karel II wordt ondertussen als een betrouwbare vorst van 
het kaliber van de Amsterdamse regenten gepresenteerd: hij voelt zich verplicht ten opzichte 
van zijn onderdanen. Juist de Republiek, die vrijheid en rechtvaardigheid zo hoog in het vaan-
del heeft staan, zou hem daarom te hulp moeten schieten, zo is de redenering. Vos keert zich in 
zijn gedicht dan ook niet tegen degenen die de handelsoorlog voorstaan, zoals de Amsterdamse 
magistraat. Sterker nog, hij draagt zijn gedicht op aan één van hen, en stelt de Amsterdamse 
regenten in het gedicht meermaals voor als wijze, verstandige mensen. In de beschrijving van 
de school van Minerva staat dat de Amsterdamse burgemeesters daar opgeleid zijn: 

De Korvers trouw van aart, de braafgemoede Kokken,  

De Bikkers groot van roem, de Witsens rijk van reên,

En wijze Graaven, zijn hier loflijk opgetrokken:

D’oprechte vander Meer, en dappre Maarseveen,   Maarseveen: Huydecoper 

Betoonen dat zy hier de les der Staatkundt kreegen. 

Wie volk gebieden zal behoort Minerves zeegen. 

(175-180)

Aan het eind van het gedicht spreekt Eendracht de ‘trouwe Burgervaaders’ waarschuwend toe: 
zij moeten waakzaam blijven, en zich blijven verzetten tegen onrecht en tirannie. Dat is naast 
de opdracht meteen de enige plaats waar Vos laat blijken dat hij de regenten iets mee wil geven. 
De genoemde regenten waren in 1652 en 1653 als burgemeester aangesteld.62 Wat opvalt is dat 

62  In 1652 waren Nicolaas Corver (1589-1654), Cornelis de Graeff, Franck van der Meer (1600-1653) en Gerard Simonsz. 

Schaep (1598-1666) burgemeester; in 1653 waren dat opnieuw Corver, daarnaast Frans Banninck Cocq (1605-1655), Cornelis 

Witsen en Jan Bicker (1591-1653), vgl. Elias 1903-1905. Toen Bicker op 10 mei overleed werd hij voor de rest van de termijn 

vervangen door Joan van de Poll (1597-1678), vgl. Bontemantel I, 92.    
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ook Huydecoper genoemd wordt, terwijl een van de burgemeesters uit 1652, Gerard Simonsz. 
Schaep (1598-1666), niet genoemd wordt. Schaeps neef Mr. Gerard Pietersz. Schaep (1599-1655) 
was in 1650 en 1651 namens Holland uitgezonden naar Engeland om contacten te leggen met 
het nieuwe bewind en de handelsbelangen veilig te stellen.63 Waarschijnlijk maakte burge-
meester Schaep net als zijn neef deel uit van het ‘anti-royalistische kamp’.

In de Zeekrygh wordt de polemiek met eventuele andersdenkenden in de stadsregering, 
 zoals Schaep, niet expliciet aangegaan. In de weergave van de gebeurtenissen is geen sprake 
van een oppositie tussen de Amsterdamse politiek en de anti-Cromwell campagne van Vos en 
andere dichters. De visie die uit dit gedicht spreekt, wordt beschreven als ware het beleid van 
de wijze Amsterdamse regenten: een retorische truc. 

De Zweedse machtspolitiek vanaf 1654
Waar Amsterdam zich liever niet mengde in de Engelse binnenlandse politiek, bemoeide de 
stad zich maar al te graag met de oorlog tussen Zweden en Denemarken. Voor het behoud van 
de sterke handelspositie van de Republiek was de handelsroute naar het Baltische gebied van 
groot belang.64 De beste verbinding tussen Noordzee en Oostzee liep via de Sont, de zeestraat 
tussen Denemarken en Zweden. Zowel Denemarken als Zweden hieven tol voor de doorgang 
en beide landen claimden het eigendom van de zee-engte. Dat zorgde jarenlang voor spannin-
gen, die met het aantreden van de Zweedse koning Karel X Gustaaf (1622-1660) in 1654 esca-
leerden. De nieuwe koning voerde een actieve machtspolitiek om het Zweedse imperium uit 
te breiden. Denemarken was een belangrijk slachtoffer. De Zweedse uitbreidingspolitiek werd 
in de Republiek met argusogen bekeken, met name door steden in Noord-Holland, die veel 
handel dreven met het Baltische gebied en dus baat hadden bij een vrije doorgang. Dit zorg-
de voor onenigheid: Amsterdam en enkele andere Noord-Hollandse steden wilden zich actief 
 bemoeien met de Noordse oorlog, terwijl de andere staten en zelfs het zuidelijke deel van Hol-
land zich liever afzijdig hielden. Uiteindelijk zou de Republiek toch tweemaal een vloot naar 
het Noorden sturen. De tweede keer, in 1658, greep deze ook echt in. De Republiek voorkwam 
toen, in een heftige zeeslag, de bezetting van Kopenhagen.  

Vos’ gedichten getuigden na 1654 van een anti-Zweedse houding die verband hield met 
de politieke agenda van Amsterdam. De Zweden waren nog net niet zo erg als de Engelsen en 
 Karel X Gustaaf was nog net geen Cromwell, maar ze kwamen er wat Vos betreft dicht bij in 
de buurt. In een puntdicht stelt Vos Cromwell, Karel X Gustaaf en de Franse kardinaal Maza-
rin (1602-1661) op één lijn.65 Het samenbrengen van deze drie buitenlandse ‘tirannen’ was niet 
 ongebruikelijk.66 Andere anti-Zweedse gedichtjes van Vos doen soms wel erg aan de gedichten 

63  Vgl. Groenveld 1995. 

64  Deze alinea is gebaseerd op informatie uit Postma 2007, Tielhof 2002, Israel 1996 en Noordam 1940. 

65  Puntdicht 716, ‘Aan G.N.H. toen hy Cerberus schilderde’, Adg I, 480. De namen van de Zweedse en Franse tiran zijn in 

dit puntdicht verbloemd, het gaat over ‘Saramijn’ (Mazarin), ‘Staaguf’ (Gustaaf) en ‘Kromwel’. Jules Mazarin was eerste 

minister in Frankrijk van 1642 tot 1661. Hij had grote invloed op de Franse politiek en wist het koningschap van Lodewijk 

XIV tot feitelijke alleenheerschappij te maken.

66  Vgl. Grosheide 1951, 144-145. Deze zienswijze zal niet alleen geïnspireerd zijn door de vergelijkbare tirannieke houding 

van de drie. Het handelen van de Franse, Engelse en Zweedse leiders zelf zal aanleiding geweest zijn voor het beeld van een 

‘driemanschap’: Mazarin, Karel Gustaaf en Cromwell spanden in de meeste internationale conflicten samen. 
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tegen Cromwell denken, maar leggen meestal geen expliciet verband.67 Een van deze gedicht-
jes, ‘Toen de Zweeden Funen verovert hadden, &c.’ is aanwezig in het archief van de familie 
Huydecoper, in handschrift op de achterkant van een eveneens handgeschreven portretge-
dicht van Vondel uit 1658.68 Het is dus heel aannemelijk dat dit gedichtje op de een of andere 
manier met Huydecoper in verband gebracht moet worden. Misschien schreef Vos het in diens 
opdracht of  in diens gezelschap, of hij reflecteerde er mee op een gesprek dat hij met Huyde-
coper had over de Zweedse situatie? 

Dat Vos met zijn anti-Zweedse gedichten de Amsterdamse agenda ondersteunde, blijkt 
vooral uit het Ontzet van Koppenhaven, het lange gedicht dat hij schreef naar aanleiding van de 
zeeslag in de Sont in november 1658. Dit gedicht werd op 17 januari 1659 op het podium van 
de Amsterdamse schouwburg gepresenteerd en verscheen in hetzelfde jaar in druk.69 Het be-
schrijft de oorlog tussen de Denen en de Zweden als een epische strijd tussen de ‘goeden’ en 
de ‘slechten’, die dankzij de Nederlandse vloot in het voordeel van de ‘goeden’ beslist wordt. 
De strijd woedt echter voort, zo laat Vos blijken door het abrupte einde van het gedicht. Een 
lofzang op de Deense koning wordt middenin een zin afgebroken: 

(…) Wie nu wil leeven door uw stryen, 

Moet zingen hoe uw zwaardt… Wie steurt my? Wat gerucht

Verlet myn stramme pen? Ik hoor een bang gezucht, 

Ja klaagen, karmen, dat doormengelt wordt met schreien. 

Het komt ons aan het Y van Koerlandt overweien. 

(962-966) 

Nieuwe Zweedse gruweldaden, deze keer ten opzichte van ‘Koerlandt’ (een deel van het hui-
dige Letland), leiden Vos af en doen hem uiteindelijk, een tiental regels later, het schrijven vol-
ledig staken. 

Schenkeveld-van der Dussen interpreteert het pessimistische open einde poëticaal: zij stelt 
dat het illustreert dat Vos in zijn gedichten de werkelijkheid niet wil idealiseren, maar juist 
zo chaotisch voor wil stellen als zij, in zijn ogen, werkelijk is.70 Het open einde kan echter ook 
gelezen worden in het licht van de Amsterdamse agenda: met de opdracht aan Sophia Amalia 
(1628-1685), de echtgenote van koning Frederik III van Denemarken (1609-1670), presenteerde 
Vos zijn gedicht als een bindmiddel tussen de Republiek en Denemarken, wier relatie na de 
overwinning enige averij had opgelopen.71 Een voordracht voor de gezanten van de Deense ko-
ning in Amsterdam, op 7 februari 1660, bewijst dat het gedicht ook daadwerkelijk zo ingezet is.72 

67  Andere anti-Zweedse puntdichten: nrs. 235, 334, 594, 657 en 661. In ‘Toen ik van de hondt in de Stads Timmertuin &c.’ 

(Adg I, 211-213) komen Karel X Gustaaf, Cromwell en Mazarin wel alledrie voor. 

68  Puntdicht 334, Adg I, 412. Het handschrift in HUA 67-33. Het handschrift is niet van Vos en waarschijnlijk van later da-

tum. Het is desalniettemin betekenisvol dat het gedichtje zich in het Huydecoperarchief bevindt.  

69  Vos 1659(c) en Adg I, 489-519. Het gedicht is na de eerste opvoering nog vijf keer voorgedragen: Oey-de Vita & Geesink 

1983, 186. 

70  Schenkeveld-van der Dussen 2001, 106-107.

71  Zie Noordam 1940, 98-100. 

72  Die opvoering staat vermeld in: Oey-de Vita & Geesink 1983, 186. De Denen konden de Nederlandse taal vanwege de 

handelsbetrekkingen goed begrijpen.
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Amsterdam wilde de relatie met Denemarken goed houden vanwege de handelsbelangen. Vos 
nam met het open einde stelling in het debat dat gaande was over de rol van de Republiek in de 
Noordse oorlog en dat de oorzaak was van de bekoelde relatie: door de expansiedrift van Zweden 
te benadrukken, ondersteunde Vos de Amsterdamse visie dat de Republiek zich nog niet uit de 
oorlog terug kon trekken.73 

Amsterdam en de Oranjes
Vos’ houding ten aanzien van de Oranjes hing samen met de relatie tussen Amsterdam en 
Oranje. Frederik Hendrik, die uiteindelijk nauw met Amsterdam samen werkte om een einde 
te maken aan de Tachtigjarige Oorlog, werd uitgebreid door Vos geprezen, terwijl Willem II 
zoals ik hierboven heb laten zien vanwege zijn aanslag op Amsterdam fel gehekeld werd.74 
Hoewel Vos vervolgens met zijn Stuartcampagne ogenschijnlijk de kant van de stadhouder-
lijke familie koos, blijkt uit niets dat die hierbij voor hem een rol van belang speelde. Pas toen 
Amsterdam aan het eind van de jaren vijftig poogde het contact met de stadhouderlijke familie 
weer aan te halen, was ook in Vos’ werk weer aandacht voor de Oranjes te vinden.75 

In augustus 1659 nodigde Amsterdam de Oranjes uit voor een bezoek aan de stad. De familie 
was verzameld in de Republiek vanwege het huwelijk dat in juli in Groningen gesloten werd 
tussen Henriette Katharina (1637-1708), de dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms 
(1602-1675), en Johann Georg II van Anhalt-Dessau (1627-1693). Amalia van Solms ging met haar 
dochter en kersverse schoonzoon in op het verzoek. Ook de keurvorstin van Brandenburg, doch-
ter Louise Henriëtte van Nassau, kwam mee, maar Willem III (1650-1702) en zijn moeder Maria 
Stuart niet. Jan Vos organiseerde in opdracht van de stadsregering een optocht van zestien praal-
wagens en drie tableaux vivants die in de schouwburg opgevoerd werden.76 Vos beschreef zelf 
de tableaux vivants op de wagens en in de schouwburg, in proza afgewisseld met gedichtjes.77 
In de beschrijvingen vereert hij enkele voorvaderen van Willem III als helden, maar uiteindelijk 
lijkt de pracht en praal van deze optocht toch vooral een eerbetoon aan de gulle Amsterdamse 
stadsregenten. Niet voor niets eindigde de optocht met de wagen waarop Amsterdam verbeeld 
werd – als wereldhandelscentrum (verbeeld door Mercurius en vier continenten vol vruchten), 
vertegenwoordiger van de zeevarende natie (verbeeld door een scheepskroon) én als stad der 

73  Deze internationale agenda zou ook kunnen verklaren waarom Vos zo lovend is over aanvoerder Wassenaer van Ob-

dam, wiens positie hevig bediscussieerd werd na de zeeslag, vgl. Noordam 1940, 88-92. Leeuwe 1968, 182-184 verbaast zich 

over Vos’ lof voor de aanvoerder. Als Vos al weet had van de discussie over Wassenaer van Obdam – wat niet zeker is, die 

werd op hoog niveau uitgevochten, vgl. Noordam 1940, 68 – is het aannemelijk dat hij die niet aan de orde stelt in een ge-

dicht dat nadrukkelijk ook voor een Deens publiek bedoeld is. 

74  Over Frederik Hendrik en de vrede: Israel 1996, 601-604. 

75  Waarschijnlijk heeft de veranderde houding van Amsterdam ten aanzien van de Oranjes te maken met het kerend tij 

in Engeland. Omdat de kans op Stuart-restauratie steeg, was het vanwege de Amsterdamse handelsbelangen verstandig de 

banden met de aan de Stuarts verbonden Oranjes aan te halen. Zie voor deze redenering o.a. Israel 1996, 827 en Snoep 1975, 

86. Dat ook de houding ten opzichte van de Stuarts zelf veranderde, blijkt uit de geschenken die Karel II in 1660 ontving, 

juist ook van Amsterdam en Holland, zie over dat gebaar Broekman & Helmers 2007.

76  Zie Snoep 1975, 83-84. Snoep geeft ook een overzicht van de overige feestelijkheden ter ere van het bezoek. Over Vos als 

vertoningenmaker verder paragraaf 2.1.3. 

77  Vos 1659(a) en 1659(b). De beschrijvingen verschenen ook in Amsterdamsche vreugdtriomfe 1660; Van Domselaer 1660; en 

Adg I, 613-625.
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dichters (verbeeld door Apollo). En in de wagen daarvoor, die de Dankbaarheid vertegenwoor-
digde, verzamelde Holland, waarvan Amsterdam toch de belangrijkste representant was, aller-
lei geschenken in een oranje sluier. Het gaat hier dus om de dankbaarheid van Amsterdam je-
gens de Oranjes, waarmee de Amsterdamse rijkdom en gulheid getoond wordt – een rijkdom 
en gulheid waarvan de hele intocht het bewijs vormt. Vos had zich blijkbaar goed van zijn taak 
gekweten, want hij werd zowel door de stadsregering als door Amalia van Solms beloond. Hij 
kreeg van de stadsregering 150 gulden, van de prinses-douarière ontving hij als geschenk een 
gouden munt met daarop een afbeelding van haar overleden echtgenoot Frederik Hendrik.78 

De tableaux vivants die Vos in juni 1660 verzorgde ter ere van het bezoek van Maria Stuart 
en Willem III hadden minder positieve gevolgen voor de dichter. Dit bezoek bestond opnieuw 
uit een kleinere delegatie dan oorspronkelijk door Amsterdam uitgenodigd: Karel II, eigenlijk 
de belangrijkste gast, was niet meegekomen. Desalniettemin werd groots uitgepakt. De op-
tocht die Vos deze keer maakte bestond uit twintig wagens, waaronder een aantal dat ook een 
jaar eerder al gebruikt was.79 Opnieuw beschreef Vos zijn wagens in zowel proza als poëzie, en 
opnieuw droeg hij die tekst op aan de zittende burgemeesters en thesauriers.80 De optocht was 
er duidelijk op gericht de band tussen Engeland en de Republiek te bestendigen, een band die 
vanwege de handel voor Amsterdam van het grootste belang was. 

In verschillende pamfletten echter werden de tableaux vivants, en Vos als de maker ervan, 
belachelijk gemaakt.81 Als concrete aanleidingen worden genoemd dat Vos de onthoofding van 
Karel I verbeeld had – Maria Stuart zou ervan zijn flauwgevallen – en dat Vos zelf op een paard 
voor de stoet uitgereden was, wat volgens sommige pamfletschrijvers van arrogantie getuig-
de. In feite was de grootste kritiek op Vos in de verschillende pamfletten echter dat hij van po-
litieke kleur veranderd zou zijn. Het betreft zogenaamde praatjespamfletten, waarin fictieve 
gesprekken tussen allerlei slag van mensen opgetekend werden.82 In dit geval lichten Amster-
dammers elkaar in over Vos’ anti-orangistische uitingen uit de tijd rond de aanslag. Zijn ge-
dichten van 1650 tegen Willem II worden uitgebreid geciteerd en naast zijn lovende woorden 
in de beschrijvingen van de vertoningen van 1660 (identiek aan die van 1659) gelegd. 

Vos lijkt zich aan de kritiek weinig gelegen te hebben laten liggen. Er zijn geen reacties van 
zijn hand bekend.83 Hij wijzigde ook zijn koers niet: in het lijkdicht voor Maria Stuart (1661) 

78  De beloning van de stadsregering staat vermeld in de resoluties van de thesauriers: SAA Thes. Ord. 5039-2, fol. 42v, 3 

december 1659. Vondel, die namens de stadsregering een huwelijksgedicht schreef voor Henriette Katharina en Johann 

 Georg, kreeg 100 gulden voor zijn gedicht en ontving van Amalia van Solms dezelfde penning. Hij schreef daarop in decem-

ber 1659 een brief aan Huygens om de prinses te bedanken. Vgl. Sterck 1934, 5-6. Het gedicht waarmee Vos Amalia van Solms 

bedankt, ‘Plicht-vaarzen aan Haar Hoogheit Mevrouw de Princes Douariere van Oranje, toen Haar Doorluchtigheit my 

met het goude beelt van Haar Gemaal Freederik Henrik Prins van Oranje, &c. begenadigde’ is afgedrukt in Adg I, 271-274.   

79  Snoep 1975, 86-87.  

80  Vos 1660(d). De beschrijving is ook opgenomen in Adg I, 637-650.

81  De pamfletten waarin Vos in 1660 aangevallen werd, zijn: Op de Amsterdamse vertooningen van den grooten poëet Jan Vos; 

Mot in ’t vossevel (I.R. 1660); t’Samenspraeck tusschen Jan Tamboer en Jan Vos; Utrechts Schuyt-praetjen; Amsterdamsche Buuren-kout; 

en De tweede Amsterdamsche buuren-kout. Veel van de pamfletten handelden tevens over de religieuze polemiek rondom de 

Utrechtse predikant Teelinck (zie hoofdstuk 6). Over de ophef in 1660 zie o.a.: Kossmann 1915; Worp 1912; Snoep 1975, 87; 

en Smits-Veldt 1998.

82  Vgl. over het genre Dingemanse 2008. 

83  Kossmann 1915 veronderstelt overigens dat Vos ook nog met een pamflet gereageerd zou hebben, nl. met t’Samenspraeck 
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was Vos opnieuw vol lof over de prinses en ook over haar zoon Willem III. En toen in 1666 Wil-
lem III op uitnodiging van de Amsterdamse burgemeesters de verbouwde schouwburg kwam 
bezichtigen, heette Vos de prins welkom met een lovend gedicht.84 De koers van de Amster-
damse stadsregering was voor Vos als stadsdichter het belangrijkste, en blijkbaar wist hij zich 
door de regenten ook voldoende gesteund om die koers, ondanks de kritiek, te blijven volgen. 

2.1.3 De vertoningenmaker

De Amsterdamse regenten vroegen Vos vaker tableaux vivants, of ‘vertoningen’, te ontwerpen. 
Dat gebeurde voor het eerst in 1648, toen hij samen met Brandt en Coster gevraagd was de vie-
ring van de Vrede van Munster op te luisteren.85 Sindsdien was zijn naam als vertoningenmaker 
gevestigd. Hij werd in het vervolg altijd gevraagd bij feestelijke gelegenheden in de stad verto-
ningen te verzorgen en meestal zal hij daarvoor betaald zijn.86 In 1649 maakte Vos vertoningen 
bij de intocht van Geeraerdt Bicker als drost van Muiden, in opdracht van de stedelijke rege-
ringen van Muiden, Weesp en Naarden, maar zeer waarschijnlijk dankzij bemiddeling van de 
Amsterdamse burgemeestersfamilie Bicker.87 Hij maakte voor de tweede keer vredesvertonin-
gen in 1654, toen de Republiek en Engeland de Eerste Engelse Zeeoorlog beëindigd hadden.88 
Toen drost Bicker in 1666 opgevolgd werd door Nicolaas van Vlooswijck – opnieuw een Amster-
damse burgemeesterszoon – werd Vos voor de laatste keer gevraagd vertoningen te maken.89 

Vertoningen waren stille voorstellingen door levende personen, met weinig handelingen.90 
Ze waren al in de middeleeuwen een zeer gangbaar element van stedelijke festiviteiten zoals 
inkomsten en ommegangen en werden dan meestal geënsceneerd langs de route van de in-
tocht.91 Plaatselijke rederijkersgezelschappen hadden in de zestiende eeuw een belangrijke 
positie verworven in organisatie en ontwerp van de vertoningen. De rederijkersvertoningen 
maakten deel uit van een feestcultuur.92 Die cultuur had belangrijke maatschappelijke func-
ties: het creëren van saamhorigheidsgevoel tussen onderdanen en overheden en het onderhan-

tusschen Jan Tamboer en Jan Vos. Dat lijkt mij niet erg aannemelijk omdat hierin aan de acteur Jan Tamboer alle ruimte gege-

ven wordt voor een scheldkannonade tegen Vos. Zie hierover uitgebreider hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.4, speciaal noot 135. 

84  ‘Aan Zyn keurvorstelyke Doorluchtigheidt, Zyn Hoogheidt De Prins van Oranje, de Vorst van Nassou, En &c. &c. toen 

Haar d’Ed. Ed. Achtbaare Heeren Burgemeesteren van Amsterdam de Nieuwe Schouwburg vertoonden’, Adg II, 134-135. 

85  Hierover Snoep 1975, 77-82; en Smits-Veldt 1997. De gedichten zijn opgenomen in Adg I, 579-586. Ze waren eerder al 

verschenen in Vos 1648(b), 1648(d), 1648(e) en 1648(f); in de Olyf-krans (1649); en in Vos 1658(c).   

86  Ik heb in hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.2, opgesomd welke betalingen bekend zijn. 

87  Hierover Snoep 1975, 82. Voor de beschrijvingen en gedichten van Vos: Vos 1649(b) en Adg I, 587-600.

88  Vos 1654(a), Vos 1658(c) en Adg I, 601-611. De vrede met Engeland werd gesloten op 8 mei 1654. Op 27 mei werd de af-

kondiging in Amsterdam opgesierd met Vos’ vertoningen, die een paar dagen later, op 29 mei, nogmaals in de schouwburg 

werden vertoond (Hell 2005, 172; Wybrands 1873, 260).Vos kreeg er 400 gulden voor, vgl. Worp 1879, 19.

89  Vos 1666(a) en Adg II, 193-196.

90  Zie voor deze definitie Hummelen 1973, 151-152. De beschrijvingen die opgenomen zijn in Vos’ Alle de gedichten beves-

tigen een dergelijke omschrijving van het verschijnsel ‘vertoning’.

91  Dat Vos vertoningen op wagens deel liet uitmaken van een optocht, en ze na afloop van de festiviteiten een plaats gaf 

op het schouwburgrepertoire, was dus een nieuwigheid, vgl. Spies 1996, 153 en Schuffel, Temme & Spies 1998, 326. Tijdens 

ommegangen werden vertoningen ook eerder al op wagens rondgereden, vgl. Ramakers 1996(a), 57. 

92  Zie over rederijkers, vertoningen en feestcultuur o.a. Van Dixhoorn 2009, 193-207; Ramakers 1996(a); Ramakers 1996(b), 

167-187.  
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delen over de machtsverdeling tussen steden en hogere overheden en tussen steden en inwo-
ners.93 Dat gold zeker ook voor de vertoningen in zeventiende-eeuws Amsterdam. Ze moesten 
bijdragen aan het gezag van de stad en zijn regenten binnen en buiten de stadsmuren. Ze wa-
ren, met al hun pracht en praal, uitermate geschikt om het aanzien van de regenten te vergro-
ten. De vertoningen waren uitingen van rijkdom en onderstreepten dat de regenten interesse 
hadden in kunst.94 Bij het bezoek van Amalia van Solms en haar gezelschap in 1659 bijvoor-
beeld, waren er verbeeldingen van de Eendracht, de zeven provincies (ieder afzonderlijk), kei-
zer Adolf en verschillende Duitse keurvorsten, de voorvaderen van Willem III vanaf Willem 
van Oranje (ieder afzonderlijk), Willem III zelf, de Dankbaarheid en ten slotte Amsterdam (zie 
afbeelding 6). Acteurs werden uitgedost als historische personages of als personificaties, zoals 
de stedenmaagd van Amsterdam, en omgeven door decor en attributen die de functie van per-
sonage of personificatie ondersteunden en prezen.95

Er is weinig bekend over de precieze totstandkoming van zeventiende-eeuwse vertonin-
gen, maar waarschijnlijk speelde Vos er in Amsterdam een belangrijke rol bij. Hij bedacht de 
thema’s en ontwierp de vertoningen, en regisseerde ze waarschijnlijk ook – daar had hij als 
schouwburghoofd de macht en de middelen voor. Bij de uitvoering stonden schilders, decor-
bouwers en ambachtslieden hem bij.96 De korte gedichtjes die Vos bij elke vertoning maak-
te, zullen in de schouwburg waarschijnlijk voorgedragen zijn, bij de rondgang door de stad 
 waren ze te lezen op de toneelwagens.97 De beschrijvingen van de vertoningen en de gedichtjes 
waarvan ze vergezeld gingen, werden soms nog apart gepubliceerd en zijn in ieder geval opge-
nomen in aparte secties in de twee delen Alle gedichten.98 

De vertoningen hadden een belangrijke functie in de Amsterdamse zelfverheerlijking en 
ze waren het ideale middel om de aandacht te trekken van een groot publiek. Het ‘volk’ werd 
er wellicht eerder door aangesproken dan door gekunstelde poëzie, en kon bovendien zelf 
een rol spelen bij de festiviteiten.99 Het is waarschijnlijk onder andere om deze reden dat de 

93  Zie voor deze functies bijvoorbeeld Koopmans & Thomas 2010; Falkenburg 1999; Schuffel, Temme & Spies 1998, 325. 

94  Dit argument heb ik ontleend aan Erenstein 1998. Hij beschrijft hoe Italiaanse renaissancevorsten kunstenaars inzet-

ten om hun rijkdom ten toon te spreiden door toneel en vertoningen op te luisteren met zoveel mogelijk pracht en praal.

95  Adg I, 613-625. Zie ook eerder in dit hoofdstuk, p. 63-64. 

96  Van 1659 is bekend dat de ontwerpen van Vos door schilders uitgevoerd werden, vgl. Snoep 1975, 85. In andere jaren 

zal dat niet anders geweest zijn: al bij de rederijkers werkten schilders en literatoren samen aan ontwerp en uitvoering. 

De eindverantwoordelijkheid lag meestal bij de literatoren, vgl. Ramakers 1996(b), 173, 180. Hummelen 1999 laat zien dat 

rederijkers veel toneelattributen hergebruikten in tableaux vivants. Zie over de vermenging van Vos’ functie als vertonin-

genmaker en als schouwburghoofd verder hoofdstuk 4. 

97  Over de functie van de gedichtjes en beschrijvingen: Hogendoorn 1978, 71-73. In 1648 waren de gedichtjes op de to-

neelwagens op de Dam te lezen, vgl. Snoep 1975, 78-79; over de functie van beschrijvingen en gedichten bij de vertoningen 

van 1659 is minder bekend, maar het zou kunnen dat ze in druk onder het publiek verspreid waren, vgl. Snoep 1975, 83. 

98  In deel I ‘Beschryvingen der vertooningen op toneelen, zeegeboogen, blyde inkomsten en staacywagens’ (577-653); in 

deel II ‘Verscheide vertooningen’ (181-196). Hier zijn ook enkele beschrijvingen van toneelvertoningen opgenomen (zie 

hoofdstuk 4) en beschrijvingen van vertoningen waarvan niet bekend is of ze daadwerkelijk vertoond zijn. Dat geldt voor 

de vertoningen voor Christina van Zweden (Adg I, 186-191) en voor Louise Hollandine (Adg II, 192). De ‘Vertooningen op de 

Zeegeboogen voor de Koning van Engelandt’ (Adg II, 182-185) werden waarschijnlijk gemaakt voor het bezoek van Karel II 

in 1660, maar niet opgevoerd toen bleek dat hij niet kwam, vgl. Snoep 1975, 87 (die ten onrechte stelt dat de beschrijvingen 

alleen in Vos 1726 voorkomen).

99   Zie over de toegankelijkheid van tableaux vivants o.a. Van Dixhoorn 2009, 193; Ramakers 1996(b), 170; Snoep 1975, 12. 
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 Amsterdamse regenten nogal hingen aan woord-beeldcombinaties zoals de vertoningen. Gary 
Schwartz heeft betoogd dat de vele mengvormen van woord en beeld, en de bespiegelingen 
daarover in literaire en theoretische teksten, die hun hoogtepunt bereikten in de tijd dat Vos 
werkzaam was, sterk gestimuleerd werden door de Amsterdamse regenten. De machtige Am-
sterdamse regenten zagen rond het midden van de zeventiende eeuw hun verheerlijkingsbe-
hoefte het liefst gestild in meer dan één kunstvorm. Deze ontwikkeling kan bijgedragen heb-
ben aan de bloei van woord- en beeldgenres.100 Vos kwam met zijn vertoningen tegemoet aan 
de voorkeuren van de stadsregenten. 

Recent is er veel aandacht voor de rol van de gewone bevolking bij de feestrituelen; deze moeten gezien worden als een wis-

selwerking tussen vorsten en bevolking, vgl. Koopmans en Thomas 2010, 5-7. 

100  Zie Schwartz 1995. 

Afb. 6 Prent van de praalwagens die Vos in 1659 vervaardigde ter ere van het bezoek van Amalia van Solms en haar 

gezelschap, uitgegeven door Michiel de Groot. Atlas van Stolk, Rotterdam.
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Nauw verwant aan de vertoningen, en waarschijnlijk in verband te brengen met dezelf-
de voorkeur van de stadsregenten, is de visualiteit in Vos’ overige werk. Een aantal van Vos’ 
grote politieke gedichten is bijvoorbeeld geschreven om ten tonele gebracht te worden in 
de schouwburg.101 Ook voor andere gedichten geldt dat opvoering zelden ondenkbaar is. Vos 
schreef beeldend. Hij voerde allegorieën, goden, mythologische en historische personages op, 
beschreef uitgebreid hoe ze eruit zagen en hoe hun omgeving eruit zag, en liet ze zelf spreken. 
Gebeurtenissen beschreef hij alsof hij zelf ter plaatse was. Een van de vele voorbeelden die te 
geven zijn, komt uit het hierboven besproken gedicht Zeekrygh. Vos beschrijft daarin als volgt 
een van de noodlottige ontmoetingen tussen Engeland en de Republiek op zee: 

De zee wierdt roodt van bloedt. De hoofden, armen, beenen, 

En d’ingewanden van de menschen maaken hier

Een slibberige wegh. Het zuchten, jamm’ren, weenen

Van het gequetste volk, het kraaken van het vier, 

En ’t baldren van ’t geschut, vervulde Tetis enden. 

(…) 

Deez’ dompelde ’t geweer, om ’t leeven te vernielen, 

In ’s vyandts stoute borst, en trok het zwaardt, en bloedt, 

En ziel gelijk te rug. Deez’ wierdt er van twee kielen

Zoo plat geneepen, door het parsen van de vloedt, 

Dat zijn benaaude ziel geen uitgang wist te vinden. 

(667-671, 673-677) 

Het beeldende karakter van Vos’ gedichten is regelmatig in verband gebracht met zijn 
toneelpoëtica,102 maar moet minstens zoveel te maken hebben met zijn stadsdichterschap, 
net als de lof voor Amsterdam en de Amsterdamse stadsregenten, de stellingname in politieke 
debatten en de vertoningen in opdracht van de stad. Door deze elementen was de poëzie van 
Vos bij uitstek geschikt om het imago van stad en regenten te ondersteunen. Hoe de gedich-
ten die geschiktheid benadrukken en Vos representeren als stadsdichter, staat centraal in de 
volgende paragraaf. 

2.2 Profilering als stadsdichter

Vos’ gedichten ondersteunden zijn profilering als stadsdichter op twee manieren. Ze onder-
streepten het nut van poëzie voor de maatschappij in het algemeen en meer in het bijzonder 
het nut van Vos’ poëzie voor Amsterdam. Daarnaast had Vos aandacht voor de wederkerigheid 
van zijn relatie met de regenten. Ik illustreer eerst hoe het verband tussen dichterschap en 
stadsbelang benadrukt werd. 

101  Zie daarover hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2. 

102  Zie bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen 2001. Over visualiteit in Vos’ toneelpoëtica ook hoofdstuk 4, paragraaf 

4.2.2. 
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2.2.1 Dichterschap en stadsbelang 

Op 5 juni 1648, drie weken nadat in Munster het verdrag ondertekend werd dat een einde 
maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, vierde Amsterdam dat het vrede was. De stadsregering 
had het groots aangepakt en Coster, Brandt en Vos gevraagd ieder zes vertoningen te verzorgen 
op de Dam. Brandt en Vos waren nieuwkomers, en uiteraard poogden beide jongemannen zich 
van hun beste kant te laten zien.103 Dat resulteerde niet alleen in de gevraagde vertoningen, die 
later nogmaals in de schouwburg te zien waren en waarvan de beschrijvingen al snel in druk 
verschenen, maar ook in lange vredesgedichten. Net als veel andere dichters prezen Brandt en 
Vos, zonder dat hen dat opgedragen was, de vrede in dichtvorm. Vos droeg zijn gedicht, Vreede 
tusschen Filippus de Vierde, Koning van Spanje; en de Staaten der vrye Neederlanden,104 desalniettemin 
op aan een burgemeester, Andries Bicker, niet toevallig een hoofdrolspeler in de Amsterdamse 
vredescampagne.105

Het lange gedicht – een episch-allegorisch verslag van de totstandkoming van de vrede, ge-
volgd door een lofzang daarop – staat volledig in het teken van Amsterdam. Het is echter niet 
alleen vol lof voor de stad en voor Andries Bicker, het kent ook een bijzondere positie toe aan de 
poëzie. In de narratio laat de dichter regelmatig blijken hoe hij alles – figuurlijk – van dicht-
bij heeft meegemaakt. Een paar voorbeelden: als Europa het domein van Vrede betreedt om 
haar om hulp te vragen om vrede te krijgen op zijn continent (37-99), beschrijft de dichter hoe 
zijn veer verliefd wordt op de paradijselijke omgeving (62, 92, 99) en later, als de onderhande-
laars in Munster een hele dag gepraat hebben zonder tot overeenstemming te komen, valt hij 
in slaap (392-400). Een passage waaruit niet alleen blijkt dat hij de perikelen rondom de vre-
de van dichtbij meebeleefde, maar ook dat hij daar, als dichter, meer dan anderen toe in staat 
was, staat temidden van een beschrijving van het bevriezen van de wereld (een allegorische be-
schrijving van het Twaalfjarig Bestand): 

(…) O Aamstelnimf! vergeef

Mijn pen, indien zy mart. ik heb de schuldt. ik streef   mart: treuzelt

Te hoogh op Taurus kruin. mijn inkt is heel bevrooren.

Ik vrees hier in een wolk van jaghtsneeuw te versmooren.

Mijn leeden zijn verstijft. mijn veeder vriest aan ’t bladt.

Ik ben de beer te naa. het is hier slibbergladt.

’k Zie niet dan duisternis; of zoo ik licht kan speuren, 

’t Is glinstering van ys. Apol, onsluit uw’ deuren, 

En licht my met uw’ toorts. 

(219-227)

103  Zie Smits-Veldt 1997 voor een gedetailleerde beschrijving van de bijdragen van Vos en Brandt aan de viering. Smits-

Veldt constateert dat de vertoningen en gedichten voor beiden een rol speelden bij het innemen van een positie. 

104  Adg I, 90-122 en Vos 1658(c). Het gedicht werd direct op 15 mei 1648 gedrukt: Vos 1648(a) en vervolgens op 5 juni nog-

maals, samen met de beschrijving van de vertoningen: Vos 1648(b). In Rotterdam verscheen datzelfde jaar een roofdruk, 

bij J. Naeranus (Vos 1648(c)), en in 1649 werd het gedicht opgenomen in de verzamelbundel met gedichten op de Vrede van 

Munster, de Olyfkrans. Zie over de Olyfkrans Spies 1997.  

105  Voor Andries Bicker zie noot 14; over de Amsterdamse vredescampagne zie Israel 1996, 593-604 en 660-663.
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De dichter kan niet verder schrijven vanwege de vrieskou, maar een verzoek aan Apollo, de god 
der dichters, is voldoende om kou en duisternis te doen verdwijnen. Alles en iedereen is bevro-
ren, behalve de dichter. 

Iets vergelijkbaars gebeurt wanneer Vrede en Europa in Munster gearriveerd zijn. Vanuit 
een wolk luisteren ze naar de vredesbesprekingen, maar de dichter kan deze geheime bespre-
kingen in eerste instantie niet horen. Na het aanroepen van de kort daarvoor overleden dichter 
Hooft – nu al een muze dus – is dat probleem verholpen (342-351). Met hulp van de grote dich-
ter kan de dichter van de Vreede ook horen wat besproken wordt, en daarvan verslag uitbrengen 
in zijn gedicht. Beide passages benadrukken de speciale status en mogelijkheden van dichters. 

Hoe een dichter die mogelijkheden uit kan buiten ten behoeve van de stad, blijkt al in het 
exordium, als Vos zichzelf en andere dichters expliciet een functie geeft. Hij roept andere dich-
ters op om over de vrede te dichten. Dat hij aan deze plicht voldoet, weet een ieder die het vervolg 
van het gedicht leest. Dat Vos zich daarbij in goed gezelschap weet, wordt op diverse plaatsen 
voor het voetlicht gebracht. Net als de handel, vaart de dichtkunst wel bij de vrede: ‘De dicht-
kunst gaat in zwang’ (904). In een pastoraal getinte passage roept Vos opnieuw alle (pastorale) 
dichters op de vrede in te wijden. Als aan het einde van het gedicht Tesselschade aan het woord 
komt, blijkt wie allemaal aan deze herhaalde oproep gehoor hebben gegeven: Tesselschade 
somt op hoe Huygens, Vossius, Westerbaen, Graswinckel en Joan Brosterhuyzen (ca. 1596-1650) 
hun normale werkzaamheden onderbreken om de vrede te bezingen (975-993). Het zijn dich-
ters uit de kring van de eerder in het gedicht aangeroepen Hooft. De uitzondering vormt Wes-
terbaen, maar die was net als de anderen geleerd, gerespecteerd en politiek betrokken. Door 
zich met deze dichters te associëren krijgt Vos zelf als dichter meer status. Een verschil tussen 
Vos en de andere dichters is echter dat zij geen van allen als stadsdichter functioneerden. Dat 
verschil wordt benadrukt als Tesselschade ook nog even verwijst naar de vertoningen die Vos 
in opdracht van de stadsregering maakte.106 De regenten- en literatorenfamilies Bicker, Van 
Baerle, Baeck, Hooft en Van der Hoeve zijn in deze passage het publiek voor de vertoningen: 

De fiere Bikkers, de van Baarles, en de Baaken, 

De van der Hoevens, en de Hoofden, die de bron

Van het geklooft Parnas, en ’t wijze Helikon

Beminnen, haaken vast, en met oopen oor ’en oogen, 

Naa ’t geen de ruime Dam, of Schouburg zal vertoogen. 

(994-998)     

Vos onderstreepte in de Vreede dus dat hij de stad als dichter van nut kon zijn. Dichters verant-
woordden hun product vaker door het maatschappelijke of politieke belang van poëzie te be-
nadrukken.107 Vos onderstreepte dat belang soms speels, zoals in het gedicht dat hij op verzoek 

106  Ook in andere gedichten presenteert Vos zich nadrukkelijk als vertoningenmaker, vgl. bijvoorbeeld het gedicht bij 

zijn eigen portret door Karel Du Jardin (Adg I, 785) en het hofdicht Kommerrust, Vos 1663 en Adg II, 93-119, regel 281-285.

107  Meijer Drees 1999, 135-136. Vgl. bijvoorbeeld Hoofts Reden vande Waerdicheit der Poesie (Hooft 2005). In deze en andere 

contemporaine teksten staan met name verheven genres als tragedie en epos centraal. Vos laat meestal in het midden over 

welke genres hij het heeft, maar omdat zijn uitspraken voorkomen in lyriek (met name in politieke gedichten), ligt het 

voor de hand deze er ook bij te betrekken. In de renaissance werd het belang van poëzie voor steden algemeen erkend, vgl. 

bijvoorbeeld Manley 1985. 
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van ‘L.R.S.’ schreef en waarin hij het belang van maat houden in dichtkunst en politiek woord-
spelig vergeleek;108 vaker maakte hij het maatschappelijk belang van de dichtkunst expliciet in 
de vorm van topische sententies. 

De verantwoordelijkheden en mogelijkheden die Vos toeschreef aan dichters of vertonin-
genmakers zijn velerlei. In de eerste plaats hebben ze de taak en de macht om (krijgs)helden 
onsterfelijkheid te verlenen door over hen te schrijven. Die functie onderstreepte Vos bijvoor-
beeld in puntdicht 654, dat hij schreef voor burgemeester Joan Huydecoper: 

De krygsheldt weet de pen des dichters stof te geeven:

Maar ’s dichters veeder doet de doode krygsheldt leeven.

De Tydt verwint het zwaardt: de pen het zwaardt en Tydt.

De schoonste lauwer wordt aan ’s dichters pen gewydt.109  

Met een sententie in de Zeekrygh werd naar dezelfde functie verwezen: ‘Wie dat door ’t lemmer 
sterft zal door de pen herleeven’ (354).  

Behalve als middel om politici en krijgslieden te herdenken, presenteerde Vos de poëzie ook 
als middel om politici en krijgslieden te onderrichten. Behalve kracht, hebben zij immers ook 
wijsheid nodig: van de Deense koning Frederik III wordt in het Ontzet van Koppenhaven gezegd 
dat hij ‘zoo veel door kunst als kracht kon stryen’ (301), en verderop in het gedicht klinkt het: 
‘Waar kracht en wysheidt is behoeft geen ander waapen’ (390). De twee genoemde maatschap-
pelijke functies van poëzie – herdenken en onderrichten – komen samen in de beschrijving van 
de school van Pallas in de Zeekrygh:   

 De heilge Poëzy, die ’t sterfelijk geslacht, 

Door vaarzen, leeven doet, behaagt ’er yders ooren. 

Uit Pallas hooftschool wordt vernuft en moedt gebooren. 

(172-174)

Een hele concrete publieke functie is de bescherming van politici tegen laster. Daar verwees 
Vos bijvoorbeeld naar in het opdrachtgedicht bij de beschrijvingen van de vredesvertoningen 
van 1654:

(…) Al wat myn schildery     schildery: vertoning

In zich verburgen heeft, zal u de dichtkunst mellen.

O Vaaders, die de zeen door wijsheidt hulpt herstellen! 

Bespiegel ons Parnas: haar Hooftpoëeten zyn   zyn om: zijn er om

Om, wie op ’t Kussen met drie kruisen hun fenyn   wie: degenen die

Uitspuwen, door gedicht, voor ’t hollen te betoomen.   hollen: op hol slaan

De Dichters veeders doen de lastermonden schroomen.110 

(44-50)

108  ‘Op ’t verzoek van den Eed. Eed. L.R.S. t’A.’, Adg II, 146-147.

109  Het gedichtje verscheen in Vos 1654(b) en Vos 1658(c) onder de titel ‘Aan J.H., Ridder der Ordre van S. Michiel, reken-

meester…’. Later werd het als puntdicht 654 onder de titel ‘Aan den Eed. Gestr. Heer Jan Huidekooper van Maarseveen, Rid-

der, Heer van Neerdyk, en Scheepen t’Amsterdam’ opgenomen in Adg I, 469. 

110  De beschrijvingen werden gepubliceerd in Vos 1654(a) en Adg I, 601-611. 
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De vertoningen, verklaard door gedichten, konden volgens Vos dus ingezet worden om laster 
in de richting van de burgemeesters af te wenden. 

In hetzelfde opdrachtgedicht had Vos ook al een vierde maatschappelijke functie genoemd, 
namelijk het vermaken van de regenten ter ontspanning van hun zware taken. Vos richtte zich 
rechtstreeks tot de burgemeesters die hem de opdracht gaven vertoningen te maken en vroeg 
hen tijd te maken voor zijn werk: 

Vergun dat ik voor u mijn stomme schilderyen

Doe spreeken door mijn pen, de mondt van ’t groot penseel.

Op Vaaders van het Y, de Markt is mijn panneel:

Ontslaa u voor een poos van uw’ bekommeringen.

De vlooten zullen nu elkaâr niet meer bespringen. 

(10-14)

De vertoningen zullen door Vos’ pen tot spreken gebracht worden op de markt en de burge-
meesters moeten profiteren van de vrede en daarvan genieten. Ook regenten moeten immers 
af en toe ontspannen: ‘Men wil het oor en oogh, bywyl, door kunst verzaaden. / De zorgen voor 
’t Gemeen verpoostmen door ’t tooneel’ (26-27). De sententies wordt kracht bijgezet door een 
voorafgaande vergelijking met het Romeinse rijk, waar in vredestijd ook de keizerlijke helden-
daden vertoond werden, ter lering en vermaak.

2.2.2 Dichterschap en patronage

Vos profileerde zich ook als stadsdichter door de patronagerelatie met de regenten een plaats 
te geven in zijn gedichten. Daarbij gaat het zowel om wat hij kon bieden, als om wat hij daar-
voor terug zou kunnen krijgen: de vraag om dichtopdrachten werd soms bijna geëxpliciteerd. 
Dergelijke verwijzingen naar de uitwisseling van kapitaal konden een belangrijke functie ver-
vullen in een patronagerelatie.111 Ten eerste konden ze fungeren als onderdeel van het uitge-
wisselde kapitaal: ze droegen bij aan het positieve beeld dat van de regenten gecreëerd werd, 
doordat ermee benadrukt werd hoe zij hun macht en rijkdom inzetten voor de goede zaak. 
De regenten werden neergezet als kunstminnaars. Ten tweede kon Vos met dergelijke verwij-
zingen de uitwisseling van kapitaal stimuleren: hij herinnerde de regentenklasse er aan dat hij 
voor hen beschikbaar was, en tevens dat degene die in het gedicht centraal stond, geacht werd 
daarvoor een blijk van erkenning te geven. Uiteraard diende dit een beetje op de achtergrond 
te blijven, want het was voor zowel Vos als voor de regenten ongunstig als het bredere publiek 
het idee zou krijgen dat de gedichten enkel opgedragen en ontvangen werden om er een sla-
tje uit te slaan. Er moest dus gezocht worden naar een subtiele wijze om patronagethematiek 
aan de orde te stellen.

Een voorbeeld is te vinden in het opdrachtgedicht bij de Zeekrygh. Vos spoort Huydecoper 
aan zijn gedicht te lezen met de formulering ‘Zoo gaa met my in zee’ (36) – een formulering die 
woordspelig aan de inhoud van het gedicht refereert, maar tevens opgevat kan worden als een 
uitnodiging om een zakelijke relatie aan te gaan. De sententie waarmee de opdracht eindigt, 

111  Zie hierover De Beer 2007, 20, 22-24; Hendrix 1998, 255.
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‘Elk is aan dienst verplicht’, kan gelezen worden als een onderstreping van de  wederzijdse ver-
antwoordelijkheden van Vos en Huydecoper.  

Ook het rechtstreeks aanspreken van regenten als ‘vrienden’ of ‘mecenassen’ maakt deel 
uit van de patronagethematiek.112 Dit deed Vos regelmatig. Een voorbeeld staat in een van de 
gedichtjes bij de vertoningen ter ere van Geeraerdt Bickers inkomst als drost van Muiden in 
1649: 

De liersnaar van Apol die onlangs om het sterve’

 Van Hooft, erbarmlyk klonk, geeft nu een bly geschal.

De vleiende Merkuur en schrandere Minerve, 

 Verlaaten ’t hoogh Parnas, om ’t laage Muiderdal, 

Om hier by Bikker, haar Meceen, op ’t Slot te woonen. 

Waar dat Meceenen zijn komt zich de kunst vertoonen.113

Vooral de afsluitende sententie vat de kern van de patronagerelatie goed samen. Een regent 
moet zich als een mecenas gedragen om zichzelf in kunst verbeeld te zien. Door de naam van 
Maecenas te gebruiken sloot Vos bovendien aan bij een traditie waarin gerefereerd wordt aan 
grote dichters uit de klassieke oudheid, zoals Vergilius, en hun beschermer.114 Zowel Vos als 
de regenten hadden baat bij deze vergelijking: Vos onderstreepte de welvaart en kunstlief-
de van de regenten en stelde zichzelf op één lijn met beroemde en gewaardeerde klassieke 
dichters. 

Het woord ‘vriend’ gebruikte Vos minder vaak, maar bijvoorbeeld wel in een sententie in 
het lijkdicht voor zijn patroon Joan Huydecoper sr., waarmee hij indirect van eigen verdriet 
getuigt: ‘Wie vrienden lyen ziet heeft deel aan ’t zelfde lyen’ (42). Door het gebruik van de term 
‘vriend’ werd de relatie met de regent naar de buitenwereld voorgesteld als meer dan een zake-
lijke afspraak van geven en nemen, terwijl de term tegelijkertijd juist dát betekende: vriend-
schap was in de vroegmoderne tijd nadrukkelijk een relatie van dienst en wederdienst.115 

Strydt (1654)
Een gedicht waarin patronagethematiek een centrale rol speelt, is het lange allegorische  Strydt 
tusschen de Doodt en Natuur, of Zeege der Schilderkunst.116 Dit gedicht gaat over een aanval op de 
mensheid door de Dood, die handelt in opdracht van Jupiter. De mens vraagt Natuur om hulp, 
maar Natuur blijkt niet bij machte de aanval van de Dood definitief af te wenden. In totale 
wanhoop klopt Natuur dan bij de Schilderkunst aan. Met hulp van Schilderkunst lukt het wel 
de Dood te lijf te gaan. 

Het gedicht is dus een lofzang op de schilderkunst en meestal wordt aangenomen dat Vos 
het schreef naar aanleiding van het jaarfeest van het Amsterdamse St. Lucasgilde, waarin de 

112  De term ‘vriendschap’ werd in de zeventiende eeuw ook gebruikt voor meer zakelijke relaties zoals een patronage-

relatie, vgl. Kooijmans 1997, Thoen 2007, Stegeman 1997.

113  Adg I, 594, dit is het gedichtje bij de vijfde vertoning. 

114  Zie over de begripsgeschiedenis van het woord ‘mecenas’: Kempers 1998. 

115  Stegeman 1997, 117-118. Over vriendschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Kooijmans 1997.

116  Adg I, 127-141, het gedicht werd ook afzonderlijk gepubliceerd: Vos 1654(b), en opgenomen in Klioos Kraam 1656 en Vos 

1658(c). Zie hierover ook: Geerdink 2010(a). 
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schilders verenigd waren, op 21 oktober 1654.117 Reden daarvoor is een verwijzing (in regel 453) 
naar een ‘Broederschap der schilderkunst’ die waarschijnlijk tijdens de viering van 1654 werd 
opgericht.118 Behalve de verwijzing naar de broederschap zijn er echter geen aanwijzingen dat 
Vos de Strydt schreef naar aanleiding van de Lucasviering.119 Als de Strydt bij die viering daad-
werkelijk een rol had gespeeld, was het gedicht wel opgenomen in de bundel die Thomas Asse-
lijn (ca. 1620-1701) en Vondel ter ere daarvan uitbrachten, Broederschap der Schilderkunst, ingewydt 
op den 21. van wynmaent 1654, op St. Jorisdoelen.120 Het is aannemelijk dat in ieder geval enkele van 
de teksten in die bundel een concrete functie vervulden op de avond waarop de broederschap 
werd opgericht.121

117  De naamdag van Sint Lucas viel op 18 oktober. De jaarlijkse vieringen van St. Lucasgilden werden daarom vaak rond-

om die datum gehouden, vgl. Postma & Blok 1991, 32. 

118  Over wat er precies gebeurd is in 1654, bestaat in de literatuur veel verwarring. Postma & Blok 1991 zetten op een rij 

wat er bekend is. 

119  Strauss 1979, 321 stelt dat de Strydt vóór 21 september 1654 gepubliceerd moet zijn. In dat geval kan het gedicht 

in ieder geval niet naar aanleiding van de broederschap geschreven zijn, maar hooguit naar aanleiding van het idee de 

broederschap op te richten. Het is mij echter niet duidelijk waar die datum van 21 september vandaan komt – dat zou 

moeten blijken uit de bijschriften die achter de Strydt opgenomen zijn, maar bij mijn weten staan daar geen gedichten 

bij die niet na 21 september geschreven zouden kunnen zijn. Misschien is er sprake van een vergissing en wordt bedoeld 

21 oktober, de dag waarop de Lucasviering plaats had. 

120  Asselijn 1654.

121  Dat veronderstellen ook Postma & Blok 1991, 34-35. 

Afb. 7 Titelpagina van Jan Vos, 

Strydt tusschen de Doodt en Natuur, of 

Zeege der Schilderkunst. Amsterdam: 

Jacob Lescaille, 1654. Universiteit 

van Amsterdam, Bijzondere Col-

lecties, UBM Obr. 5283.
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De onduidelijkheid omtrent het verband tussen Vos’ gedicht, de Lucasviering van 1654 en 
de oprichting van de ‘Broederschap der schilderkunst’ in datzelfde jaar is een eerste reden om 
de gangbare interpretatie van de Strydt te bevragen. In de literatuurgeschiedenis is de Strydt 
vaak aanleiding geweest om te veronderstellen dat Vos een belangrijke positie innam in krin-
gen van schilders. De Strydt wordt dan met name gezien als een lofzang op de schilderkunst.122 
Hoewel het inderdaad zeer aannemelijk is dat Vos als glazenmaker en schouwburghoofd in 
contact stond met verschillende schilders,123 getuigt de Strydt daar niet noodzakelijkerwijs 
van. Vos doet in het gedicht nu ook weer niet zo hard zijn best voor de schilders. Hij bewijst 
hen weliswaar een dienst door de Schilderkunst een overwinning op de Dood te gunnen – een 
bekend topos – en hij noemt aan het eind van het gedicht een aantal Amsterdamse schilders 
met naam en toenaam, maar uiteindelijk staat dit grotendeels ten dienste van de lof op Am-
sterdam en de Amsterdamse stadsregenten. Met de opdracht aan Cornelis de Graeff richtte 
Vos zich dan ook tot een burgemeester die niet actief bij de oprichting van de Broederschap 
betrokken was, zoals collegaburgemeester Joan Huydecoper, aan wie de bundel van Vondel en 
Asselijn opgedragen was. Ook de gedichten die opgenomen zijn achter de Strydt, staan eerder 
ten dienste van de relatie tussen Vos en de stadsregenten, dan ten dienste van de relatie tussen 
Vos en de schilders.124  

Het gedicht beschrijft uitgebreid de rampspoed en de pogingen van Natuur om die in 
te dammen. Als Natuur Schilderkunst eenmaal heeft gevraagd, gaat het snel. Schilderkunst 
blijkt direct bereid te helpen en veegt de Dood en haar helpers in acht regels van tafel (425-433). 
Natuur bedankt Schilderkunst en grijpt de goede afloop aan om met terugwerkende kracht de 
groei en bloei van Amsterdam te voorspellen. Vanaf de entree van Schilderkunst in regel 369 
staat niet zo zeer de lof op deze specifieke kunst centraal, als wel de relatie tussen Amsterdam 
en de kunsten in het algemeen. Een aantal regels van de introductie van Schilderkunst wordt 
aan haar zusterkunst gewijd: 

 De Poëzy haar grootste zuster, daar

De braafste geesten ’t keurigh oor naar vlyen, 

 Hadt zy, tot hulp, gestaadigh neevens haar:

Want zy wist voordeel uit haar raadt te haalen.

 Deez’ twee zijn by de Grooten groot geacht.

De kunsten gaan tot in de Konings zaalen. 

(398-403)

Dichtkunst is niet alleen Schilderkunsts ‘grootste’ zuster, het is ook de kunst die de oren van 
brave geesten bedient en de Schilderkunst van raad voorziet. De sententies die het citaat afslui-
ten, stellen Schilderkunst en Dichtkunst op één lijn: beiden worden hooggeacht door belang-

122  Vgl. bijvoorbeeld Buitendijk 1975, 8-9; Schenkeveld-van der Dussen 2001, 102-103; Weber 1991, 26.

123  Voor het maken van vertoningen en decors werkte Vos immers samen met schilders, vgl. hierboven, p. 66; als 

 glazenmaker zat hij bovendien bij hetzelfde gilde en bij de kunstminnende regenten thuis of op de werkvloer bij Am-

sterdams nieuwbouwprojecten zullen de glazenmaker en de schilders elkaar ook regelmatig tegengekomen zijn, vgl. 

hoofdstuk 5.

124  Zie over deze gedichten Geerdink 2010(a).
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rijke mensen en bedienen zelfs koningen. Hoewel de paragone in de Strydt verder nauwelijks 
een rol speelt, toont Vos toch ook de beperkingen van die machtige Schilderkunst: de Schilder-
kunst blijkt de Dichtkunst eigenlijk wel naast zich nodig te hebben. Later in het gedicht wordt 
daarnaar – met een knipoog – opnieuw verwezen. Als Natuur haar verzoek uitgesproken heeft, 
en de Schilderkunst reageert, doet zij dat ‘door het wenken van haar oogen’ (423). Voor wie dit 
niet begrijpt voegt de dichter tussen haakjes toe ‘(Want zy is stom)’ (424). 

Het is dus niet de Schilderkunst alleen, die in de passage voorafgaand aan de overwinning 
geprezen wordt, en ook na de overwinning is niet alle eer en glorie voor de Schilderkunst. 
De lofzang die Natuur vanaf regel 435 uitspreekt, is vooral ook een lofzang op de stad Amster-
dam. Hier wordt immers met terugwerkende kracht de voorspelling gedaan dat er een stad 
zal ontstaan, Amsterdam, die het ‘hooft der watersteên’ (452) zal zijn en waar mannen door 
‘wijze raaden, / Hun landt behoeden voor het woest Geweldt’ (473-474). Deze lof op Amster-
dam betreft dus ook haar politieke en commerciële betekenis, maar de meeste aandacht gaat 
uiteraard uit naar de kunst. Opnieuw is dit echter niet alleen de schilderkunst. Het zal in Am-
sterdam niet alleen ‘grimmelen van schilders’, maar ook van ‘Poëeten’ (451), en ‘Apollo zal hier 
met Apelles paaren’ (459).

De aandacht voor de dicht- en schilderkunst in de voorspelling van Natuur maakt deel uit 
van een web van impliciete verwijzingen naar patronage. Al in de hierboven geciteerde sen-
tenties over de waardering van de schilderkunst en de dichtkunst door de ‘Groten’ was sprake 
van patronagethematiek, maar in de voorspelling waarmee het gedicht afsluit is deze thema-
tiek nog veel sterker aanwezig. De lof voor Amsterdam is grotendeels gestoeld op haar bescher-
ming van de kunsten. Andersom worden faam en voortbestaan van de stad rechtstreeks aan 
deze kunsten gekoppeld: ‘Die Stadt zal zich zoo ver, door haare verven / Doen roemen, als haar 
scheepen zee beslaan’ (469-470). 

Als Natuur uitgesproken is, sluit de dichter de Strydt af met een peroratio waarin de aard-
se onsterfelijkheid van de mensheid centraal staat – maar dan met name de onsterfelijkheid 
van de mannen die het land besturen. Amsterdam wordt in de Strydt niet alleen opgevoerd 
als de beschermer van de kunst, de kunst wordt ook opgevoerd als de beschermer van Am-
sterdam. 

De schilders die aan het eind van het gedicht door Natuur opgevoerd worden ter illustra-
tie van de voorspelling (461-466), moeten waarschijnlijk ook in verband gebracht worden met 
deze patronagethematiek. Door kunsthistorici is deze opsomming wel geïnterpreteerd als een 
opsomming van schilders die door Vos en zijn tijdgenoten als de belangrijksten beschouwd 
werden; Weber veronderstelt dat Vos de schilders opgesomd zal hebben die bij de viering in 
oktober 1654 aanwezig waren.125 Voor de meeste schilders in Vos’ rijtje geldt echter ook dat ze 
een relatie onderhielden met de Amsterdamse stadsregenten. De genoemde schilders zijn, in 
volgorde van opkomst: Rembrandt (1606-1669), Flinck, Emmanuel de Witte (1618-1692), Ni-
colaas van Helt Stockade (1614-1669), Van der Helst, Salomon Koninck (1609-1656) en Philips 
 Koninck (1619-1688), Artus Quellinus (1609-1668), Jacob van Loo (1614-1670), Rombout Verhulst 
(1624-1698), Karel van Savoijen (1621-1665), Gerard Pietersz. van Zijl (ca. 1609-1665), Jan Gerritsz. 
van Bronckhorst (1603-1661), Willem Kalf (1619-1693), Ferdinand Bol (1616-1680), Barent Graat 

125  Zie Weber 1991, 33-45. 
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(1628-1709) en ‘Blom’, met wie Jan Blom (1622-1685) of Matheus Bloem (werkzaam ca. 1637-
1666) bedoeld kan zijn.126

Veel van de genoemde schilders betekenden iets voor de stadsregenten omdat ze bijvoor-
beeld portretten of andere schilderijen vervaardigden voor regentenhuishoudens of stedelijke 
gebouwen.127 Ze ondersteunen dus de patronagegedachte in het gedicht. Vos’ Strydt zelf kan op 
deze manier ook geïnterpreteerd worden als een ondersteuning van de bloei van Amsterdam. 
Niet alleen door de lof voor Amsterdam aan het eind van het gedicht, maar ook doordat elders 
in het gedicht talloze sententies in verband te brengen zijn met de regenten. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de tweeregelige sententie ‘Wie zich in dienst begeeft van groote rijken, / Moet 
wakker zijn tot heil van ’t algemeen’ (19-20), of voor ‘Men krijgt geen zeege dan door dapper-
heeden’ (77).128 Behalve met de sententies sloot Vos ook met de evidentia in het gedicht aan bij 
het discours dat de regenten aansprak. De dramatische, visuele stijl die ook zoveel andere ge-
dichten van Vos domineert, kenmerkt ook de Strydt. En omdat het in dit gedicht draait om de 
kracht van de schilderkunst (voor de stad), is dat van extra belang. Vos laat met de Strydt zien 
dat hij, net als de schilders die hij in zijn gedicht opsomt, in staat is de strijd met de Dood aan 
te gaan, al maakt hij dat niet expliciet. 

De Strydt en andere teksten waarin patronagethematiek een rol speelt, ondersteunden de 
profilering van Vos als geschikte stadsdichter, net zoals de onderstreping van de verschillende 
maatschappelijke functies van poëzie. Als stadsdichter droeg Vos bij aan het imago van Am-
sterdam als bloeiende en welvarende stad en ondersteunde hij publiekelijk persoon en beleid 
van de stadsregenten. Vos had de stadsregenten echter, zoals in het eerste hoofdstuk beschre-
ven, meer te bieden dan dat. De rol die Vos als een soort huisdichter speelde in de privécontext 
van enkele regentenhuishoudens, staat in het volgende hoofdstuk centraal. 

126  Weber 1991, 33-45 geeft van alle schilders aan hoe ze in verband gebracht kunnen worden met Amsterdam en de 

 Amsterdamse regenten. Willem Kalf is de enige voor wie dit lastig is, maar hij verkeerde via zijn vrouw, de dichteres Cor-

nelia Pluvier, wel in dichterskringen, vgl. Van Gelder 1942. Hoewel de betrokkenheid bij Amsterdam een gemene deler is 

die voor mijn interpretatie van het gedicht van belang is, denk ik niet dat deze overeenkomst ook de enige reden is dat juist 

deze schilders genoemd worden; dan hadden immers ook andere schilders genoemd kunnen worden en geldt voor som-

mige schilders dat ze toch niet de meest logische keus zijn, omdat ze bijvoorbeeld (nog) niet erg bekend waren of omdat 

het schilderen voor Amsterdam of Amsterdamse regenten niet hun voornaamste bezigheid was. Een suggestie van Eric-

Jan Sluijter is dat het om namen gaat van (bevriende?) schilders die Vos op deze manier onder de aandacht van de regenten 

wilde brengen. Dat lijkt mij niet onwaarschijnlijk. 

127  Vanuit dit perspectief geredeneerd is het misschien aannemelijker dat met Blom decoratie- en portretschilder 

 Matheus Bloem bedoeld werd, dan Jan Blom, schilder van landschappen en stillevens.

128  Andere voorbeelden in de regels 11, 143, 288-292, 346-347. 
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‘De voorname lui maakten hem het hof, en boden hem allerlei kleine geschenken: wijn, suiker-
werk, banket’, zo schreef W.J.A. Jonckbloet (1817-1885) over Vos, en hij vervolgde:

Wij vinden hem nu eens op eene vastenavondpartij bij Mevrouw Van Vlooswijk, dan weer noodigt de jonge 

Huydecoper hem ter jacht of aan zijne tafel, of hij gaat ter maaltijd bij diens echtgenoot. De oude heer Huyde-

coper, de bekende Burgemeester, die zoo groot aandeel in de gebeurtenissen van 1650 had, was zijn bijzondere 

beschermer; en men kan haast zeggen, dat Vos diens huispoëet geworden was. Herhaaldelijk vinden wij het be-

wijs van ’s Dichters aanwezigheid op des Burgemeesters buitenplaats Goudesteijn; en niet alleen de leden der 

familie werden vaak door hem bezongen, maar ook allerlei kleine huiselijke bijzonderheden.1

Het intensieve contact dat Vos met sommige stadsregenten onderhield, zette zich ook buiten 
het stadhuis voort. Jonckbloet noemt Vos een ‘huispoëet’ en wijst terecht op de bijzondere po-
sitie die de familie Huydecoper in dit opzicht in nam. Blijkens zijn gedichten stond Vos met 
meerdere regenten in persoonlijk contact – behalve met de Huydecopers met name met de 
Witsens en de Hinlopens2 – maar het contact met de familie Huydecoper was het intensiefst. 
Voor leden van deze familie schreef Vos ruim tachtig gedichten die vaak blijk geven van bezoe-
ken en geschenken en ook archiefstukken duiden erop dat Vos deel uitmaakte van het dagelijks 
leven van de Huydecopers en andersom.3    

Het huisdichterschap in zo’n burgemeestersfamilie is niet los te zien van het stadsdichter-
schap.4 Een goede persoonlijke relatie kon Vos als stadsdichter allerlei voordelen en opdrachten 
opleveren, en andersom verzekerde Huydecoper zich van publieke ondersteuning van zijn per-
soon en beleid. Er waren echter ook binnen de persoonlijke sfeer zelf voor beide partijen voor-

1  Jonckbloet 1890, 377. 

2  Voor Cornelis Witsen en Joan Jacobsz. Hinlopen schreef Vos bijvoorbeeld net als voor Huydecoper series gedichten bij 

schilderijen in hun huizen: Adg I, 541-543, 780-782 (Witsen) en 565-568 (Hinlopen). Ook zijn er gedichtjes voor de vrouw van 

Witsen, Catharina Opcy, als zij met haar koets te water is geraakt (Adg I, 374) en naar aanleiding van het ziekbed van haar 

man (Adg II, 142-143); een woordspelig lofdichtje over Adriana Hinlopen, het jonge dochtertje van Jacob Jacobsz. Hinlopen, 

is blijkens de titel geschreven op diens buitenplaats (Adg I, 422). Zie ook Adg I, 453. 

3  Er bevinden zich enkele handgeschreven gedichten van Vos in het familiearchief (HUA 67-33 en 80), en in de zogenaam-

de dagregisters van zoon Joan Huydecoper jr. wordt meermaals melding gemaakt van bezoekjes aan en van Vos. Ik kom 

hier verderop in dit hoofdstuk nog op terug. 

4  Dat blijkt alleen al uit het feit dat in het familiearchief van Huydecoper een gedichtje van Vos te vinden is dat te maken 

heeft met de internationale politiek: ‘Toen de Zweeden Funen verovert hadden, &c.’ Zie hoofdstuk 2, pagina 62. 
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delen bij het huisdichterschap. Ik zal in dit hoofdstuk aan de hand van Vos’ gedichten voor de 
familie Huydecoper laten zien hoe het huisdichterschap vorm kreeg ter ondersteuning van de 
patronagerelatie. Nadat ik in algemene lijnen het contact tussen Vos en de Huydecopers heb 
geschetst (3.1), laat ik zien welke functie Vos in het gezin had als huisdichter (3.2) en hoe hij 
zich in deze context profileerde (3.3). 

3.1 Vos en de familie Huydecoper

Oorspronkelijk waren de Huydecopers leerlooiers, maar als zovelen profiteerde de familie van 
de bloeiende handel in de zeventiende-eeuwse Republiek en ontwikkelde zij zich tot een rijke 
koopmansfamilie en tot een prominent geslacht in de Amsterdamse regentenklasse.5 De vader 
van Joan Huydecoper (1599-1661) werd rijk in de handel en kreeg na de Alteratie (1578) de mo-
gelijkheid functies in het stadsbestuur te bekleden. Voor zijn zoon effende hij zo de weg om het 
vermogen uit te breiden en een prominente regent te worden. Vanaf 1629 was Joan Huydeco-
per als schepen en in allerlei functies actief in de stadsregering en in 1634 werd hij bewindheb-
ber van de VOC. Een dominante positie in Amsterdam vervulde hij echter nog niet. Wellicht 
had dat te maken met het feit dat hij zich in eerste instantie onder de factie van de strenge cal-
vinisten schaarde, waarvan ook Gerard Schaep, Nicolaas Tulp (1593-1674) en Hendrik Spiegel 
deel uitmaakten. Pas nadat Huydecoper, waarschijnlijk vanwege zijn rol als onderhandelaar 
tijdens de belegering van Amsterdam in 1650, in 1651 voor het eerst burgemeester werd en tij-
dens dat eerste burgemeesterschap de overstap maakte naar de tolerantere kliek van Cornelis 
de Graeff, kon hij uitgroeien tot een echte prominent.6 Huydecoper was in de jaren daarna, tot 
zijn dood in 1661, zes keer burgemeester, en speelde een belangrijke rol bij verschillende stede-
lijke aangelegenheden en missies. Deze versteviging en uitbreiding van zijn positie had hij te 
danken aan het succes van De Graeff en aan zijn eigen politieke successen, maar misschien wel 
minstens zo veel aan zijn contacten in de culturele wereld. 

Joan Huydecoper, die zichzelf met de aankoop van de titel ‘Heer van Maarsseveen’ in 1642 
een quasi-adellijke positie had weten te verwerven, wist zijn maatschappelijke status als 
kunstminnend regent met de nodige flair voor het voetlicht te brengen door zich op te wer-
pen als een patroon voor schilders, architecten en dichters.7 Hij had een aanzienlijk kunstbezit, 
zo blijkt uit de gedichten van Vos,8 en hij liet zichzelf meermaals afbeelden: zijn portret werd 
bijvoorbeeld geschilderd door Van der Helst en door Flinck, en in marmer gebeeldhouwd door 
Quellinus. Bij het gildefeest van de kunstschilders in 1654 speelde Huydecoper een speciale 
rol als beschermheer. De feestbundel Broederschap der schilderkunst werd aan hem opgedragen.9 

Ook voor architecten had Huydecoper veel opdrachten. De hofstede De Gouden Hoeff aan 

5  De gegevens in deze paragraaf zijn grotendeels gebaseerd op Kooijmans 1997, Balbian Verster 1932 en Roberts 1998. 

Waar dat niet het geval is, is de bron genoemd. 

6  Zie hierover Elias 1903-1905, cviii-cx.

7  Ottenheym 1989, 45 geeft talloze bouwheren, schilders en dichters uit de lijst van genodigden op de begrafenis van 

Huydecoper in 1661. De lijst bevindt zich in het familiearchief: HUA 67-39. 

8  Vos schreef 28 gedichten bij schilderijen in het bezit van Huydecoper. 

9  Asselijn 1654. Over bundel en viering: Postma & Blok 1991. 
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de Vecht bij Maarsseveen, door zijn vader gekocht in 1608, liet hij in 1626 en 1628 verbouwen 
tot de chique buitenplaats Goudesteijn. In 1637 liet hij daarnaast het door Philips Vingboons 
(1607-1678) ontworpen huis Elsenburch bouwen, dat hij doorverkocht. Dit was de eerste van 
een reeks opdrachten voor de architect, die tussen 1638 en 1642 een voornaam woonhuis voor 
Huydecoper ontwierp aan het Singel in Amsterdam, maar ook ingezet werd bij de andere hui-
zen die Huydecoper langs de Vecht realiseerde – tussen 1637 en 1655 liet Huydecoper daar huis 
na huis ontwerpen, om die vervolgens te verkopen aan rijke Amsterdammers. Het zal niet toe-
vallig zijn dat Vingboons in het vervolg opdrachten kreeg van verschillende rijke Amsterdam-
mers en ook betrokken werd bij stedelijke bouwprojecten zoals het nieuwe stadhuis, en later 
de nieuwe schouwburg.10 

In 1640 had Huydecoper Hooft en Van Baerle uitgenodigd te komen logeren op Goude steijn, 
en later verbleef Huygens daar ook enkele dagen. Uit verschillende gedichten van Vondel blijkt 
dat Huydecoper ook deze dichter een warm hart toedroeg. Maar zoals Vingboons Huydeco-
pers belangrijkste protégé was onder bouwheren, was Vos zijn belangrijkste protégé in dich-
terskringen. Vos was een spil in het web waarvan Huydecoper heer en meester wilde zijn: als 
glazenmaker was Vos inzetbaar bij bouwprojecten (zie hoofdstuk 5) en met zijn voorkeur voor 
sterk visueel georiënteerd toneel in de schouwburg en het visuele karakter van zijn poëzie kon 
Vos tegemoet komen aan Huydecopers hang naar de kunsten, het liefst in een combinatie van 
woord- en beeldgenres. Joan Huydecoper lijkt in belangrijke mate verantwoordelijk te zijn ge-
weest voor de bloei van woord en beeld in Amsterdamse regentenkringen.11

Vos kwam waarschijnlijk na zijn succes met Aran en Titus in 1641 via Van Baerle in contact 
met Huydecoper.12 Het is onduidelijk wanneer hij zijn eerste gedicht voor de regent schreef, 
maar het is in ieder geval zeker dat een gedichtje op Huydecopers ‘korporaalschap’ vóór 1648 
geschreven is, want dat is het jaar waarin Govert Flinck het schilderij maakte waarop een deel 
van dit gedichtje is overgenomen (zie afbeelding 4).13 Ook schreef Vos een lang gedicht op het 
‘hopmanschap’ van Huydecoper, waarschijnlijk al in 1645 – het jaar waarin Huydecoper voor 
het eerst kapitein van de schutterij werd, en een brief aan Huydecopers zoon dateert ook van 
1645. Andere gedichten aan Huydecoper gaan over zijn schilderijen, portretten die van hem 
gemaakt zijn en zijn buitenplaats Goudesteijn. Vos schreef bijvoorbeeld een gedichtje bij een 
plattegrond van een deel van Huydecopers heerlijkheid Maarsseveen (zie afbeelding 8). Ook 
de politieke verdiensten van Huydecoper waren voor Vos aanleiding tot dichten. Er is een ge-
dichtje op een maaltijd met de burgemeesters bij Huydecoper thuis, en Vos bezong de ‘Blyde 

10  Over Vingboons en Huydecoper: Ottenheym 1989 en 1991. Ottenheym 1991 bespreekt de Amsterdamse woonhuizen 

die Vingboons ontwierp, en zijn betrokkenheid bij stadhuis en schouwburg. Vingboons mocht vier ontwerpen tekenen 

voor het nieuwe stadhuis, maar uiteindelijk koos de stadsregering voor architect Jacob van Campen. Bij de schouwburg-

verbouwing in 1663-1665 werden Vingboons’ plannen wel uitgevoerd. 

11  Schwartz 1995, 129 stelt zelfs dat met zijn dood een einde kwam aan deze cultuur. Zie hierover ook Schwartz 1983.

12  Er was wel al eerder contact geweest tussen familie van Vos en de Huydecopers: Dudok van Heel merkt in zijn onge-

publiceerde doctoraalscriptie op dat een voorouder van Vos, Henrick Michiels Vos (1572-??) in contact stond met de vader 

van Joan Huydecoper. Het bewijs dat hij daarvoor aanvoert, is een stuk van 14 augustus 1607, waarin Jan Jacobszoon Huy-

decoper (1541-1624) zich borg stelt voor het erfdeel van deze Henrick Michiels Vos: Dudok van Heel 1979, 17. Ondanks dit 

familiecontact kan het goed dat Jan Vos en Joan Huydecoper vóór 1641 geen contact met elkaar hadden. 

13  Zie hoofdstuk 2, p. 50-51. 
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inkomst’ die hij organiseerde toen Huydecoper in 1655 terugkeerde van een bezoek aan de 
keurvorst van Brandenburg namens de stad Amsterdam. Het grote gedicht Zeekrygh dat Vos 
in 1653 over de Eerste Engelse Zeeoorlog schreef en dat in hoofdstuk 2 is besproken, werd aan 
Huydecoper opgedragen.14 De bijzondere relatie tussen Vos en Huydecoper werd publiekelijk 
echter het meest onderstreept in de opdracht van Alle de gedichten in 1662, kort na het overlij-
den van Huydecoper. Het werk zou eigenlijk aan hem opgedragen worden, maar werd nu aan 
diens zoon Joan Huydecoper jr. (1625-1704) opgedragen. Dat werd door uitgever Lescaille als 
volgt toegelicht: 

dewijl niemant ter weerelt, door de luister van blinkende weldaden die in yders oogen straalen, en ’t voeden de-

zer edele konst, ooit meer vermogen op ’t gemoet van dezen Dichter [Vos, NG] had [dan Huydecoper sr., NG]: 

want het is my, en een yder onmogelijk al d’eer- en gunstbewijzen van die hoogh-edele ziel aan hem, en andere 

konst-oeffenaars betoont, na waardy te verhalen. Deze waarheit zullen zoo vele bladeren in dit boek, met zijn 

Wel-Edts. en zijner kinderen en vrienden namen vervult, als levende afbeeldsels van zijn dankbaar hart, over-

vloedig getuigen. Al de weerelt zal dan met den Auteur en my gevoelen, dat dit werk aan niemant moet opgeof-

fert worden als aan Uw Edt., den eersten erfgenaam van de naam, deugt, en waardigheden van dien wel-edelen 

groot-achtbaren Heer Burgermeester (...)15

14  Zie voor de genoemde gedichten: Adg I, 208-211 (hopmanschap), 536-541 (schilderijen), 242-244 (Goudesteijn, ook in 

Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c)), 188-189 (portretgedichten), 281-282 (maaltijd), 215-216 (inkomst, ook in Klioos Kraam 1656 

en Vos 1658(c)), 299-332 (Zeekrygh); Adg II, 241-242 (brief). Zie over de Zeekrygh hoofdstuk 2, p. 59-61.  

15  In het voorwerk bij Adg I. 

Afb. 8 Jacob Bos/Julius Mulhuysen, Plattegrond van Maarsseveen (1660) met rechtsboven een gedichtje van Vos, 

in: Atlas Blaeu-Van der Hem (1662-1678). Österreichische Nationalbibliothek 389.030-F.Kar. 17 (Tafel 17:17).
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Joan Huydecoper sr. was in 1624 getrouwd met Maria Coymans (1603-1647), telg uit een aan-
zienlijk handelsgeslacht. Vos heeft vanaf het begin van de jaren vijftig gedichten geschre-
ven voor alle zeven kinderen van Joan en Maria die gezond opgroeiden, behalve voor de zoon 
vooral ook voor de zes dochters: Maria (1624-1658), Leonora (1631-1663), Geertruid (1634-1669), 
Constantia (1636-1696), Elizabeth (1638-1703), Jacoba (1640-1714). Ook voor de echtgenote van 
Joan jr., diens volle nicht Sophia Coymans (1636-1714), en voor Jacob Fransz. (1618-1671) en Joan 
Jacobsz. Hinlopen (1626-1666), met wie respectievelijk Maria en Leonora Huydecoper trouw-
den, schreef Vos gedichten. Talloze gedichtjes in de huiselijke context prezen de deugden en 
schoonheden van met name de vrouwelijke Huydecopers, of werden aan hen opgedragen. Ook 
bruiloften en begrafenissen werden bezongen en voor één bruiloft, die van Leonora Huydeco-
per en Joan Hinlopen, maakte Vos zelfs vertoningen – een geschenk naar haar vaders hart, naar 
we mogen aannemen.16 

Huydecoper jr. werd na de dood van zijn vader heer van Maarsseveen en erfde zijn vermo-
gen. Op termijn nam hij ook de politieke positie van zijn vader over, en diens positie in cul-
turele kringen.17 Juist vanwege de voortzetting van het patronaat zou je verwachten dat Vos 
van alle gezinsleden de meeste aandacht geschonken zou hebben aan Joan Huydecoper jr., in 
meerdere opzichten de voor de hand liggende opvolger van zijn vader. Waar Vos talloze gele-
genheden zag om voor diens zussen te dichten, lijkt het echter niet gemakkelijk te zijn geweest 
het contact met Joan Huydecoper jr. te cultiveren. Wellicht is dit een genderkwestie – met de 
dochters kon hij in de gedichten speels flirten18 – maar het kan ook te maken hebben met de 
slechte relatie tussen vader en zoon Huydecoper. 

De strubbelingen tussen vader en zoon hadden alles te maken met de hoge verwachtingen 
van de vader enerzijds, en de onmogelijkheid voor de zoon daaraan te voldoen zolang zijn va-
der nog in leven was anderzijds. Joan Huydecoper jr. studeerde in Utrecht, promoveerde in 
Leiden en maakte daarna een grand tour (1647-1650). In de briefwisseling met zijn vader wordt 
vooral over geld getwist. Toen Joan terug was in Amsterdam, ging het al niet veel beter. Hij 
bleef volledig afhankelijk van zijn vader tot zijn huwelijk in 1656, het jaar waarin hij ook sche-
pen werd. Verder kon zijn politieke carrière voorlopig niet reiken, want vader en zoon konden 
niet tegelijk deel uitmaken van de Raad, en het lidmaatschap daarvan gold voor het leven. Tot 
de dood van Huydecoper sr. in 1661 werkte Joan daarom in handelsfirma Coymans voor zijn 
schoonmoeder, met wie hij ook al regelmatig in de clinch lag. 

Vos, wiens eerste prioriteit de goede relatie met de machtige Joan Huydecoper sr. was, richt-
te zich tot 1656 nauwelijks tot diens zoon in gedichten, er is alleen de brief uit 1645, toen de 
jonge Huydecoper in Leiden studeerde.19 Toen Joan zijn vader in 1655 vergezelde naar Bran-

16  ‘Vertooningen op ’t Huwlijk van den E. Heer Joan Hinloopen Jakobsz. Commissaris der Huwelijksche zaken, &c. en 

de E. Juffrouw Leonora Huidekoopers van Maarseveen’, in: Adg I, 676-681. De beschrijvingen werden eerder al opgenomen 

in Klioos Kraam 1657. 

17  Schwartz 1983 noemt Jan van der Heyden (1637-1712) de ‘huisschilder’ van Joan Huydecoper jr., en zoals nog zal blij-

ken, bleef Vos ook na de dood van Huydecoper sr. betrokken bij de familie. Edwards 1999, 220 ziet de jonge Huydecoper 

als het soort regent dat zich zeer zelfbewust toonde van zijn status en rijkdom. Meer dan dat hij politiek belangrijk was, 

profileerde hij zich als zodanig. 

18  Ook in andere gezinnen schrijft Vos meer gedichten voor ongetrouwde dochters dan voor ongetrouwde zonen.

19  Adg II, 241-242. Koopmans 1915 acht deze brief overigens een belangrijk bewijs voor een goede relatie tussen Jan Vos 
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denburg, om namens de stad Amsterdam het peetouderschap over de zoon van keurvorst Fre-
derik Willem te aanvaarden, organiseerde Vos een inkomst voor Huydecoper en zijn gevolg. In 
het gedicht dat hij ter ere daarvan schreef, is alle lof voor de vader. De jonge Huydecoper wordt 
niet eens genoemd. De geschenken die Huydecoper mee terug heeft genomen, stonden cen-
traal in gedichten aan de dochters van het gezin. Aan Joan Huydecoper jr. besteedde Vos op-
nieuw geen aandacht.20 

De relatie tussen Vos en Huydecoper jr. lijkt te verbeteren als de zoon in 1656 trouwt en 
schepen wordt, daardoor beter in staat is aan de verwachtingen van zijn vader te voldoen, én 
meer voor Vos kan betekenen. Vos schreef in één jaar tijd een huwelijksgedicht, portretgedich-
ten op de afbeeldingen van Joan en zijn vrouw Sophia, en enkele gedichten op schilderijen in 
hun bezit. Ook na 1656 schreef Vos verschillende malen over het jonge gezin.21 Uit aantekenin-
gen van Joan Huydecoper jr. blijkt dat er in de periode na 1656 veel contact was. Huydecoper 
hield in zogenaamde dagregisters bij wat hij zoal deed op een dag, en vooral ook welke gun-
sten hij verkreeg en verleende.22 De dagregisters van de jaren 1658 tot 1660 zijn overgeleverd, 
en daarin komt Vos regelmatig voorbij. In het dagregister van 1658, dat slechts tot augustus 
loopt, wordt Vos al elf keer genoemd. Op 1 februari 1658 bijvoorbeeld werd Joan Huydecoper 
jr. door Jan Vos bezocht, en een dag later nogmaals. In april ging Vos bij Huydecoper op zie-
kenbezoek en in juni van dat jaar gingen ze samen naar Goudesteijn. Van daaruit legden ze 
enkele bezoeken af. In 1660 nam Huydecoper Vos minstens twee keer mee naar een etentje bij 
zijn schoonmoeder, en in dit jaar tekende hij ook een keer aan dat hij met Vos op de schouw-
burg was.23 Dagregisters van vóór 1656 zijn niet overgeleverd, dus het is onzeker of het contact 
daadwerkelijk toegenomen is, maar dat het in de tweede helft van de jaren vijftig redelijk in-
tensief was, staat in ieder geval vast. 

Overigens lijkt dit contact voor Huydecoper jr. geen onverdeeld genoegen te zijn geweest. 
Er is in zijn aantekeningen ook een ‘disobligatie’ overgeleverd waarin Vos genoemd wordt. 
Naast verplichtingen (‘verobligaties’) en te ontvangen verplichtingen (obligaties), hield Huy-
decoper ‘disobligaties’ bij, een soort zwarte lijst van mensen die hem beledigd of ondankbaar 
bejegend hadden. Op 28 augustus 1659 kwam Vos hierop terecht omdat hij Huydecoper jr. in 
de schouwburg ‘gedisgusteert’ had – wat naar analogie met het Engelse disgust zal hebben be-
tekend dat Vos hem weerzin ingeboezemd had.24 Wat Vos precies misdaan had, staat er helaas 
niet bij.25 Een klein half jaar later, op 22 januari 1660, had Huydecoper blijkbaar opnieuw re-
den om Vos te verfoeien, hij noemde hem toen in zijn dagregister een ‘inpartinenten Beest’. 

en Joan Huydecoper jr., vergelijkbaar met die tussen Vos en Huydecoper sr. Zoals nog zal blijken, denk ik daar anders over. 

20  Zie voor het gedicht over de inkomst Adg I, 215-216, voor de gedichtjes bij de geschenken Adg I, 217-218, 222-223, 257-258.  

21  Zie Adg I, 198-199, 376, 410-411, 431, 562-563, 564, 663-675.  

22  Zie hierover Kooijmans 1997, 136-139.

23  Zie HUA 67-54. De dagregisters over de jaren 1659 en 1660 zijn te vinden onder de nrs. 55 en 56. Zie voor een compleet 

overzicht van de data waarop Vos genoemd wordt bijlage 4. 

24  HUA 67-55. Het woord ‘disgusteren’ komt niet in het WNT voor, maar is bijvoorbeeld wel terug te vinden in een brief 

van Anthonie Heinsius (1641-1720) uit 1695: Heinsius 1994, brief 921. Over Huydecopers disobligaties: Kooijmans 1997, 138.

25  Omdat het in de schouwburg gebeurde is het niet onaannemelijk dat de weerzin van Huydecoper iets te maken had 

met (de voorbereidingen voor) de vertoningen voor Amalia van Solms en haar gezelschap, die een dag later, op 29 augustus 

1659, door de stad reden. Vos moet daar op 28 augustus nog druk mee bezig geweest zijn. Zie over de vertoningen hoofd-

stuk 2, paragraaf 2.1.2 en 2.1.3. 
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Dat Vos aan de andere kant Joan Huydecoper jr. na het overlijden van diens vader graag als 
zijn opvolger zag, ook als patroon, blijkt uit het feit dat hij Alle de gedichten aan hem opdroeg 
toen de oude Huydecoper gestorven was. Ook het tweede deel van het verzameld werk werd in 
1671 door Vos’ uitgever Jacob Lescaille aan Joan Huydecoper jr. opgedragen, maar Vos schreef 
in de jaren 1661-1667 geen gedichten meer voor Huydecoper jr. De zoon kon na de dood van 
zijn vader eindelijk politieke carrière gaan maken, maar werd pas in 1673 voor het eerst bur-
gemeester. Als patroon kon hij voor Vos dus ook minder betekenen dan zijn machtige vader. 
Joan kwam bovendien zes weken na het overlijden van de oude Huydecoper tot de ontdekking 
dat hij in diens testament behoorlijk benadeeld was. Hij was daarover furieus en zeer teleur-
gesteld en zal misschien even niets hebben moeten weten van iedereen die intensief contact 
had onderhouden met zijn vader.

Hoe dit ook zij, centraal in de patronageverhouding tussen Vos en de Huydecopers stond 
dus de pater familias, maar ook de andere familieleden hadden regelmatig te maken met 
huisdichter Vos. Vooral de vrouwen in het gezin speelden een centrale rol in het huisdich-
terschap.

3.2 De rol van de huisdichter

Als huisdichter schreef Vos gedichten die voor een groter publiek het imago van de familie on-
dersteunden. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedichten naar aanleiding van bruiloften of be-
grafenissen, die in ieder geval alle gasten bereikten en soms ook nog afzonderlijk gepubliceerd 
werden.26 Er zijn echter vooral veel gedichten die geschreven lijken naar aanleiding van wer-
kelijk familiaire aangelegenheden: etentjes bij de Huydecopers thuis, de mooie ogen of paard-
rijkunsten van de dochters, de schilderijen in het bezit van Huydecoper of de pracht en praal 
van Goudesteijn.27 

Verschillende lofdichten voor de dochters van Huydecoper heeft Vos geschreven terwijl hij 
in hun nabijheid verkeerde. In een gedicht aan dochter Elizabeth Huydecoper bijvoorbeeld, 
prijst Vos de grot in de tuin bij Goudesteijn. Hij eindigt dat gedicht met wat couleur locale: ’k 
Moet zwygen: want het nat / Van deeze grot bederft myn pen, myn int en bladt (39-40).28 Een 
gedicht zoals dit had, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gedichten bij bruiloften en begrafenis-
sen, geen publieke functie. Uiteraard was het gedicht zeer lovend over Elizabeth, maar die lof 
zal in eerste instantie slechts een beperkt gezelschap bereikt hebben: het gedicht werd pas in 

26  Vos schreef bijvoorbeeld gedichten bij de huwelijken van Geertruid (Adg II, 204-208), Jacoba (Adg II, 227-230), Leonora 

(Adg I, 676-681, Klioos Kraam 1657 en Vos 1658(c)) en Joan jr. (Adg I, 663-675, Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c)); en bij de begra-

fenissen van Joan Huydecoper sr. (Adg I, 712-717) en die van de dochtertjes van Maria Huydecoper (Adg I, 705-706, AH 1658, 

VNG 1658, Vos 1658(c), en Adg I, 719) en Joan jr. (Adg I, 783). 

27  Enkele van deze gedichtjes werden overigens wel gepubliceerd voordat ze in Alle de gedichten verschenen, vgl. bij-

voorbeeld het gedichtje waarmee Vos Leonora, Geertruid en Constantia bedankte voor een banket dat hij van hen gekre-

gen had (Adg I, 477, Vos 1654(b) en Vos 1658(c)) en een speels gedichtje over de ‘lauwerboom’ van Geertruid (Adg I, 475, Vos 

1654(b) en Vos 1658(c)).    

28  ‘Grot van den Eed. Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maarseveen, &c. op Goudesteijn. Aan Elizabet Huidekoo-

pers van Maarseveen, &c.’, Adg I, 237-238.  
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1662 gepubliceerd in Alle de gedichten. Welke functies konden dergelijke gedichten binnen het 
gezin Huydecoper vervullen?  

3.2.1 Ondersteuning van Huydecopers ‘gezinspolitiek’

In gedichten die Vos als huisdichter schreef, blijkt dat hij ook binnen het gezin het beleid 
van de burgemeester ondersteunde: sommige gedichten lijken een didactische functie gehad 
te hebben. Dat Vos zich als opvoeder opstelde ten aanzien van Huydecopers kinderen, blijkt 
bijvoorbeeld uit de brief die hij in 1645 aan de jonge Joan Huydecoper schreef. In deze brief, 
die na Vos’ dood gepubliceerd werd achter Alle de gedichten II en in eerste instantie dus slechts 
een klein publiek had, spreekt Vos de student in Leiden vermanend toe.29 Hij somt alle do’s en 
don’ts voor een jongeman als Joan Huydecoper op, afgewisseld met algemene wijsheden. Hij 
eindigt als volgt: 

Mijn Heer, indien ik water in zee gegooten, en hout in ’t bosch gedraagen heb, zoo hebt gy uw vaader, den Heer 

van Maarseveen, &c. zoo veel stof, om over u te verblijden, gegeeven, als ik u om over my te vergrammen. Ver-

geef de oopenhartigheeden van Uw Eed. verplichtste vriendt 

jan vos.   

Vos lijkt zich ten doel gesteld te hebben niet alleen het gedrag van de zoon, maar ook de relatie 
tussen hem en zijn vader te verbeteren. Of hij daartoe opdracht had gekregen van Huydecoper 
sr. is onbekend, maar duidelijk is wel dat Vos zich hier, ondanks zijn bescheiden woorden aan 
het eind van de brief, aan de kant van de vader schaarde. 

Ook in gedichten voor de dochters Huydecoper nam Vos een opvoedende houding aan. Een 
goed voorbeeld is een gedicht dat Vos aan de jongste dochter Jacoba schreef: ‘Aan Mejuffer Ja-
koba Huidekoopers van Maarseveen, toen zy naar de Fontein, op de plaats achter haar huis, 
ging, &c.’30 Het gedicht is opgenomen in het eerste deel van Alle de gedichten, en moet dus vóór 
1662 geschreven zijn. Het zal echter niet heel veel eerder zijn geweest, aangezien Jacoba de 
huwbare leeftijd al bereikt lijkt te hebben, en ze zal in 1665 trouwen. Vos toonde zich in dit ge-
dichtje bezorgd om het welzijn van de jonge Jacoba. Hij waarschuwt haar voor de bedrieglijke 
schoonheid van de fontein in de tuin van het ouderlijk huis: 

Uw marmre tuinfontein ontsluit haar zuiver’ aadren, 

 En braakt in d’oope lucht gesmolte kristalyn:

Maar wacht u met uw oog de kom van ’t nat te naadren. 

 De rampen koomen meest van onbeschroomt te zyn.

Het vleiende bedrog is vaardigh in ’t verrassen.

 Een onbepaalt gezicht wordt meenighmaal beschreit. 

Zoo gy u spiegelt in ’t kristal van deeze plassen,

 Zult gy uw schaaduw zien vol van aanminnigheidt:

Hier zult gy lichtlyk zelf op uwe zelf verlieven. 

 Een minlyk aangezicht heeft ongemeene kracht.

29  Adg II, 241-242, d.d. 7 oktober 1645. 

30  Adg I, 275. 
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De schoonheidt is een pyl die alles kan deurgrieven. 

 Wie dat zich zelf bemint betoont zich onbedacht,

Na dat Narcis zyn beeldt in ’t bronnat zagh verschynen, 

 Vervormde hy van leest van ’t hooft tot aan de teen.

In welk een vreemde vorm, zoo u de min deedt quynen, 

 Zoudt gy veranderen? is ’t in een fakkel? neen:

Men ziet twee fakkels in uw hooge voorhooft blaaken. 

 Is ’t in een paarel? neen: die hebt gy in uw mondt.

Is ’t in een lely? neen: die groeit op uwe kaaken. 

 Gy zoudt, dit weet ik vast, door uw verkeerde wondt,

Veranderen in stof dat deur de lucht zou zwieren. 

(1-21)

Jacoba is zo mooi dat als ze zichzelf gespiegeld zou zien in het water, ze direct verliefd zou 
worden op zichzelf. En omdat ze niet, zoals Narcissus, zou kunnen veranderen in iets moois  
– Jacoba vertegenwoordigt al alles wat mooi is –, zou ze dan tot stof vergaan. Vos prijst Jacoba 
om haar schoonheid, maar is op speelse wijze ook kritisch. Hij wijst haar op de gevaren van 
haar schoonheid zoals een goede huisvriend betaamt. De huisdichter nam aldus soms de taak 
van opvoeder op zich.

3.2.2 Dichterlijk vermaak

In de meeste gedichten voor de Huydecopers toonde Vos zich echter een stuk vrolijker dan in 
het bezorgde gedicht voor Jacoba, en dat heeft alles te maken met de tweede functie die hij in 
het gezin vervulde: die van sfeermaker. Vos schreef schertsend en woordspelig over de dingen 
die hij meemaakte bij de familie Huydecoper. Sommige gedichtjes lijken speciaal gemaakt om 
de boel op te vrolijken, zoals dit puntdicht over de kou die de middelste dochter Geertruid leed 
op Goudesteijn:

Gy wordt heel blaau, zegt gy, nu gy geen koudt kunt wyken.

Door ’t blaau zult gy, dunkt my, de hemel best gelyken.

Gy lacht en vraagt: waarom? hoe! weet gy ’t niet te raân?

Omdat ’er in uw hooft twee heldre starren staan.31  

Is het niet aannemelijk dat Vos zo’n gedicht op het moment zelf verzon en ter verstrooiing de-
clameerde? Het is ook mogelijk dat Vos in werkelijkheid een vergelijkbaar gesprekje heeft ge-
had met Geertruid, en dat hij dat later in dichtvorm heeft opgetekend. Ook in dat geval blijft 
staan dat Vos met dit verstrooiende gedichtje laat zien hoe hij, scherpzinnig en vrolijk, in staat 
is het alledaagse te verluchten. Van gedichtjes zoals het hierboven geciteerde over Geertruids 
ogen zijn er talloze, met name voor de vrouwen uit de familie Huydecoper.32 Omdat veel van 

31  Puntdicht 179, Adg I, 385.

32  Vgl. bijvoorbeeld het gedichtje over het paardrijden van Leonora (Adg I, 473, ook in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)); het ge-

dichtje naar aanleiding van het in de schoot van Sophia Coymans slapende zoontje van haar en Joan jr. (Adg I, 431); of het 

woordspelige gedichtje over de titel ‘Maarsseveen’ (Adg I, 354). 
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deze gedichten niet gedateerd zijn en over privézaken gaan – wel voornamelijk, maar niet al-
leen bij de familie Huydecoper –, kan het bijna niet anders dan dat ze in eerste instantie ter 
verstrooiing dienden.33 Dit geldt in hoge mate voor de beeldgedichten die Vos schreef naar aan-
leiding van schilderijen in het bezit van de Huydecopers en andere regenten. 

Beeldgedichten in regentenhuishoudens
Naast 160 portretgedichten (zie hoofdstuk 2) schreef Vos ook nog eens ruim 180 gedichten 
bij andere afbeeldingen. Veel van die afbeeldingen waren in bezit van regenten. Porteman 
stelt dat dichters van beeldgedichten het vaak ‘evenzeer over het leerrijke onderwerp had-
den als over de artistieke uitbeelding daarvan’.34 Vos had het vooral over het leerrijke on-
derwerp. Hij deed geen uitspraken over schildertechnieken, lichtval of kleurgebruik, zoals 
Vondel dat in zijn beeldgedichten bijvoorbeeld wel deed.35 De schilderkunst speelde voor-
namelijk een rol vanuit het perspectief van de beschouwer. Zo benadrukte Vos bijvoorbeeld 
regelmatig, met name in gedichten naar aanleiding van Bijbelse historieschilderkunst, hoe 
een schilderij een didactische functie kon hebben. De op historieschilderijen verbeelde ge-
schiedenissen ontlokten aan de dichter allerlei uitspraken van didactisch-moralistische 
aard. Die konden over de meest uiteenlopende onderwerpen gaan, zoals politiek, religie, of 
iets specifieks als opvoeding. Een schilderij van Huydecoper waarop de populaire geschie-
denis was afgebeeld van de oude hongerige Cimon die in de gevangenis heimelijk de borst 
krijgt van zijn dochter Pero, was voor Vos bijvoorbeeld aanleiding om uiteen te zetten dat 
kinderen de plicht hebben hun ouders te helpen, en dat ze uiteindelijk in hun voetspoor 
moeten treden.36

De meeste beeldgedichten van Vos zijn alleen overgeleverd in Alle de gedichten. Soms is er 
een hele concrete functie aan te wijzen voor zo’n gedicht, waardoor gemakkelijk te verklaren 
is dat het niet eerder gepubliceerd is. Dat geldt bijvoorbeeld voor een gedicht dat Vos schreef 
naar aanleiding van een houten sculptuur van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem: ‘d’Afbeelding 
van Christus graf, door den Eed. Gestr. Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maarseveen, 
Burgermeester &c. aan my vereert &c.’37 Vos heeft het beeldje blijkens de titel van het gedicht 
van Huydecoper sr. cadeau gekregen, en hoewel er geen handschrift overgeleverd is, is het 
aannemelijk dat hij het bij wijze van dank voor Huydecoper geschreven heeft. In het gedicht 
prees Vos de eenvoud van het graf van Jezus in een vergelijking met de graven van Augustus, 
Patrocles en Achilles, die veel te praalziek zijn (Augustus); met bloed overgoten zijn (Patrocles, 
in plaats van met tranen); of vereerd werden in hoop op oorlogswinst (het graf van Achilles 

33  Zie voor dit argument ook Porteman & Smits-Veldt 2008, 568.  

34  Porteman 2007, 8.

35  Overigens was Vondel daarmee de uitzondering, en niet zozeer Vos: vgl. Luijten 1993-1994, 329. Zie over de verschillen 

tussen de beeldgedichten van Vos en Vondel verder hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2. 

36  ‘Zeeker vaader door zijn dochter in de gevangenis met haar zog &c.’, Adg I, 546. Het schilderij hing in het huis op Gou-

desteijn. Het was een veel voorkomend thema dat onder andere in beeld gebracht werd door Rubens, Bloemaert en Van 

Honthorst. Vos noemt geen schilder.

37  Adg I, 558-559. Houten sculpturen van de Heilig Grafkerk waren in de zeventiende eeuw populaire souvenirs uit Jeru-

zalem, vgl. Vandenberghe 1985. Met dank aan Huigen Leeflang voor de suggestie dat het in dit gedicht om zo’n sculptuur 

gaat; en aan Marc de Beyer voor de extra informatie. 



88 3 de huisdichter

dat door Alexander vereerd werd). Er is dus sprake van een moralistisch-didactisch kader dat 
de waardering van de ontvanger voor het geschenk onderstreept. 

In andere gedichten is zo’n concrete functie niet zo makkelijk te achterhalen, maar de do-
minante topiek van de levendigheid in deze gedichten doet vermoeden dat ze een concrete so-
ciale functie vervuld hebben in regentenhuishoudens. Porteman heeft eerder al geopperd dat 
sommige van Vos’ beeldgedichten in zo’n huiselijke setting gefunctioneerd hebben.38 Het gaat 
dan om gedichten die door lezers van Alle de gedichten enkel als beeldgedichten herkend kon-
den worden omdat ze opgenomen waren in secties met weinig aan de verbeelding overlatende 
titels als ‘Byschriften op schilderyen’ of ‘Byschriften op afbeeldingen’. De naam van de schilder 
ontbreekt vaak,39 net als de betiteling ‘schildery’, en de gedichten beginnen niet met ‘Hier ziet 
men’ of een variant op deze conventionele formulering. De gedichten bieden een dramatische 
vertolking van de afgebeelde episode, die de natuurgetrouwheid of levendigheid van het schil-
derij onderstreept.  

De thematiek van de levendigheid en natuurgetrouwheid is verwant aan de belangrijkste 
motieven uit de kunsttheorie, die al sinds de klassieke oudheid een rol speelden in gedichten 
over schilderijen: de verhouding tussen schilderkunst en werkelijkheid en de verhouding tus-
sen schilderkunst en literatuur.40 Enargeia, ook wel evidentia, raakt aan de kern van beide mo-
tieven.41 Enargeia – het aanschouwelijk maken – is een bekende term uit de klassieke retorica 
die veel zeventiende-eeuwse dichters in de praktijk brachten. Juist in ekphrastische genres, 
zoals beeldgedichten, speelde enargeia een belangrijke rol.42 Dat heeft alles te maken met de 
paragone tussen dichtkunst en schilderkunst, waarin mimesis centraal stond.43 Het levendig 
beschrijven dat de enargeia behelst, diende om de poëzie in het kader van de paragone dezelf-
de mimetische ‘kracht’ te geven als de schilderkunst.44 Mimesis werd in de klassieke retorica 
van groot belang geacht voor de overtuigingskracht en het bespelen van de emoties.45 Enar-
geia werd in de schilderkunst, net als in de dichtkunst, nagestreefd ten behoeve van deze mi-
mesis, al werd het in kunsttheoretische geschriften niet onder deze term behandeld.46 Zo was 
enargeia het verbindende element tussen de dichtkunst en de schilderkunst: als beide kunsten 
hetzelfde doel nastreefden (mimesis) met hetzelfde middel (enargeia), konden zij als ‘zuster-

38  Porteman 2007.

39  De schilders die wel genoemd worden, zijn meestal schilders uit Vos’ directe omgeving zoals Flinck of Lievens, of 

(ook toen al) beroemdheden zoals Rubens of Michelangelo. Het is lastig de initialen die Vos af en toe noemt te herlei-

den tot Nederlandse schilders, wat, in combinatie met de soms erg ongebruikelijke onderwerpen op de schilderijen, 

doet vermoeden dat het ook regelmatig om Italiaanse of Franse schilders ging. Met dank aan Marten Jan Bok voor deze 

suggestie. 

40  Vgl. Porteman 1984, 105-106.

41  Quintilianus gebruikte de term enargeia, waar Cicero de term evidentia gebruikte. 

42  Zie bijvoorbeeld Land 1990 voor de dominantie van enargeia in ekphrastische genres. 

43  Von Rosen 2000. Ook de rest van deze alinea is grotendeels gebaseerd op de studie van Von Rosen, die betoogt dat schil-

derkunst en dichtkunst door de mimesis-constituerende enargeia aan elkaar verbonden werden.  

44  De paragone sloeg in eerste instantie duidelijk door in het voordeel van de dichtkunst, maar in de zeventiende eeuw 

had de schilderkunst zich dusdanig geëmancipeerd dat het meestal andersom was, vgl. Schenkeveld-van der Dussen 

2001, 101. 

45  Zie bijvoorbeeld Van Eck 2007, 33; Konst 1995. 

46  Over klassieke retorica en de schilderkunst zie Van Eck 2007.
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kunsten’ door het leven gaan. De topiek van de paragone kon zich er vervolgens op richten uit-
spraken te doen over de mate waarin schilderkunst en dichtkunst erin slaagden enargeia in te 
zetten bij het tot stand brengen van mimesis. De stemtopen die met name in portretgedich-
ten een belangrijke rol spelen, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb aangestipt (pagina 53), zijn 
daar een goed voorbeeld van. 

In de beeldgedichten die in deze paragraaf centraal staan, worden de levendigheid en na-
tuurgetrouwheid van zowel schilderij als gedicht voortdurend impliciet benadrukt door het 
inzetten en tot in het uiterste doorvoeren van enargeia en door andere middelen, zoals vragen 
en uitroepen die een concrete reactie op het verbeelde weergeven en het aanspreken of laten 
spreken van de figuren op het schilderij.47 Figuren uit de afbeelding kunnen in gesprek gaan 
met degenen die het schilderij bekijken; de beschouwers van het schilderij kunnen onpasselijk 
worden van datgene wat ze afgebeeld zien of er juist opgewonden van raken; en de verbeelde 
gebeurtenissen worden beschreven alsof ze in het hier en nu plaatsvinden. Vos speelde in zijn 
gedichten een spel door schilderij en werkelijkheid door elkaar te laten lopen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in het gedicht ‘Orestes moedermoordt, door N.G. geschildert’, 
 gebaseerd op een onbekend schilderij dat in bezit was van Huydecoper sr.48 Het moet gaan om 
een schilderij waarop Orestes, de zoon van Agamemnon en Clytaemnestra, op het punt staat 
zijn moeder te doden om zijn vaders dood te wreken.49 Ik citeer het gedicht in zijn geheel:   

Orestes moedermoordt, door N.G. geschildert.

 Orest’ hou standt; of kom uw moeders hooft niet naader;

  Verwerp de moordtbijl: want zy krijgt u in ’t gezicht. 

 Hoe! moeder? neen: het is de moordtster van mijn vaader.

  Wie vaaders moordtwondt wreekt voldoet zijn kinderplicht. 

5 De kinderplicht wordt zelf van ’t goodendom verheeven.

  Gy staat hier naar de doodt van die u ’t leeven gaf.

 Eerst gaf zy ’t my: daar na zoo stondt zy my naa ’t leeven.

  Wie met de wil vermoordt verdient de volle straf. 

 Ik heb door zusters zorg het leeven noch behouwen.

10  Wie iemandts leeven bergt doet meer dan die hem teelt. 

 Het teelen komt, bywijl, door dartelheidt der vrouwen,

  En teegens wil: maar dit is liefde zonder weeldt. 

 Wie ’t kindt met wil vermoordt heeft moeders naam verlooren.

47  Zie Weber 1991 voor een uitgebreide beschrijving van de verlevendigende technieken die Vos toepaste.

48  Het gedicht (Adg I, 548-549) maakt waarschijnlijk deel uit van de reeks ‘Schilderyen en Beelden op Goudestein’: in Alle 

de gedichten I start op pagina 544 een reeks gedichten onder de titel ‘Schilderyen en Beelden op Goudestein, in Maarseveen, 

van den Eed. Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maarseveen &c. Burgemeester, Raadt &c.’ De reeks loopt in ieder ge-

val door tot en met het gedicht ‘Op d’afbeelding van de Heerlijkheidt van Maarseveen’ op pagina 547, voor de gedichten die 

daarop volgen, waaronder ‘Orestes moedermoordt’, zijn geen aanwijzingen dat ze in een andere context geschreven zijn, 

maar ook niet dat ze op Goudesteijn hingen of voor Huydecoper geschreven zijn. Pas op pagina 551 staat een gedicht dat 

met zekerheid niet op Goudesteijn hing, omdat het expliciet opgedragen is aan Hooft, bij wie het op het Muiderslot hing. 

49  De moedermoord werd niet vaak verbeeld, vgl. Moormann en Uitterhoeve 2007, 311. Een goed voorbeeld is een schil-

derij van de Sienese schilder Bernardino Mei (1612-1676) uit 1654, dat zich nu in het gebouw van de Monte dei Paschi di 

Siena Bank bevindt.
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  ’k Ontken ’t niet: maar de zoon heeft nooit het recht gehadt, 

15 Om haar, om vaadermoordt, door ’t staal, in bloedt te smooren.

  Vertoef. hy slaat. ’t is helsch. hier vloeit een bloedig badt.

 Zoo toont hy moeders aart van alle trouw verbastert. 

  Een moedermoorder wordt van Godt en mensch gelastert.

De dichter gaat in dit gedicht de dialoog aan met de hoofdfiguur op het schilderij, alsof het om 
een werkelijk persoon gaat. In het begin van het gedicht wordt Orestes aangesproken en aan-
gespoord zijn moeder niet te vermoorden (1-2). Orestes reageert verontwaardigd op deze aan-
sporing: hij vindt dat je de moordenaar van zijn vader geen moeder meer kunt noemen (3-5): 
‘Hoe! moeder? neen:’ (3), zo begint hij zijn weerwoord. De dichter stelt dat Orestes desondanks 
niet degene kan vermoorden, die hem het leven gaf (6). Orestes neemt het woord weer en legt 
uit dat zijn zus, die hem gered heeft, ware liefde voor hem koesterde, terwijl zijn moeder hem 
wilde vermoorden (7-13).50 De dichter erkent dat, maar stelt dat het desalniettemin niet mag, je 
moeder vermoorden (14-15). Daarmee is de dialoog ten einde. De dichter slaakt nog een laatste 
kreet in een poging Orestes tegen te houden (‘Vertoef.’, 16) en kan daarna alleen nog maar toe-
kijken. Hij geeft een ooggetuigenverslag van het gebeurde: ‘hy slaat. ’t is helsch.’ (16), en con-
cludeert ten behoeve van de toeschouwer dat Orestes zijn moeders aard blijkt te bezitten en als 
‘moedermoorder’ door zowel God als mens belasterd zal worden (17-18).

De motieven die de levendigheid van het schilderij in dit gedicht onderstrepen, waren con-
ventioneel. Onder invloed van de vroeg zeventiende-eeuwse Italiaanse dichter Giambattista Ma-
rino (1569-1625) gingen ze een belangrijke rol spelen in ekphrastische genres, en ze kwamen dus 
ook bij Vos’ collegadichters voor. Van alle Nederlandse dichters zijn ze bij Vos echter misschien 
wel het dominantst.51 Doordat er in veel van zijn beeldgedichten, net als in ‘Orestes moeder-
moordt’, op geen enkele manier naar het schilderij verwezen wordt, en tegelijkertijd sprake is 
van een dramatische vertolking, lijken zijn beeldgedichten bij uitstek geschikt voor voordracht. 
Dat ze ook daadwerkelijk voorgedragen werden in regentenhuishoudens, is niet ondenkbaar. 

In de klassieke oudheid werden ekphrastische genres bij uitstek geschikt geacht als ‘pro-
gymnasmata’: scholieren moesten hun voordrachtskunst demonstreren met ekphrasis.52 Be-
wijs voor een vergelijkbaar functioneren van beeldgedichten in de renaissance is niet overvloe-
dig, maar een mooie casus biedt die van de Coryciana (1524). Deze Italiaanse dichtbundel ter ere 
van mecenas Johannes Goritz (??-1527) uit Rome bevat onder andere beeldgedichten die diens 
altaar in de kerk van S. Agostino sierden. Elk jaar op de dag van de heilige Anna organiseerde 
Goritz een feest waarbij vrienden uitgenodigd werden gedichten te schrijven en op te hangen 
bij de afbeeldingen. Die gedichten werden waarschijnlijk ook voorgedragen.53 Daarmee pas-
sen deze gedichten in een algemene vroegmoderne traditie van oraliteit, waarvan het belang 
in recent onderzoek onderstreept is. In bepaalde contexten, zoals die van de rederijkerij en de 

50  Electra bracht de kleine Orestes in veiligheid na de moord op hun vader, Moormann en Uitterhoeve 2007, 309. 

51  Zie Porteman 2007, 9. Over de invloed van Marino zie ook Albrecht-Bott 1976 en Land 1990. 

52  Luijten 1987, 7.

53  Zie hierover bijvoorbeeld Gaisser 1995, en, met meer aandacht voor de gedichten: IJsewijn 1990. Vooral Gaisser geeft 

een uitgebreide bibliografie met relevante studies over de Coryciana. Een vergelijkbare casus in Frankrijk wordt beschreven 

door Gros 1992. Met dank aan Elsje van Kessel en Nelleke Moser voor de verwijzingen naar deze literatuur.  
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liedcultuur, waren orale en performatieve tradities aan de orde van de dag.54 Uit de dagboeken 
van zeventiende-eeuwers die Blaak onderzocht heeft, blijkt bovendien dat het voordragen van 
gedichten en toneelstukken in informele gezelschappen niet ongewoon was.55 Orale tradities 
zijn van groter belang geweest dan voorheen wel is aangenomen en orale, schriftelijke en ge-
drukte media blijken in de vroegmoderne tijd nauwelijks van elkaar te scheiden te zijn ge-
weest omdat ze in een voortdurende wisselwerking stonden.56 

De beeldgedichten van Vos kunnen dus heel goed een theatrale functie gehad hebben. De 
sprekers worden niet geïntroduceerd en het is de lezer niet direct duidelijk wie wanneer aan 
het woord is. In andere gedichten dan ‘Orestes moedermoordt’ worden de beschouwers van 
het schilderij ook aan het woord gelaten of rechtstreeks aangesproken. In het gedicht ‘Gevecht 
van de Horacien en Kuracien; door K.M. geschildert. Aan Mejuffer Leonora Huidekoopers 
van Maarseveen’ bijvoorbeeld, wordt Leonora rechtstreeks aangesproken en gewaarschuwd 
voor de strijd die op de afbeelding uitgevochten wordt: ‘Wyk, Leonora, wyk, om doodsgevaar 
t’ontwijken.’57 Het gedicht hoorde bij een schilderij dat in het huis op Goudesteijn hing. Je zou 
je goed voor kunnen stellen dat Vos, op bezoek in huize Huydecoper of bij een andere regent, 
zo’n theatraal gedicht daadwerkelijk als een soort toneelstukje stond op te voeren. 

Het zou tegelijkertijd kunnen dat de beeldgedichten van Vos de neerslag vormen van con-
versaties die bij het gezamenlijk beschouwen van een schilderij gevoerd werden. De dialoog in 
‘Orestes moedermoordt’ geeft immers verschillende stemmen weer in een moreel dilemma. 
Porteman heeft recent laten zien hoe iets vergelijkbaars aan de hand is in een ander gedicht 
van Vos, ‘Lot met zijn dochters &c. door V.J. geschildert’.58 In dit gedicht naar aanleiding van 
een schilderij met de populaire pikante thematiek van de Bijbelse Lot die verleid wordt door 
zijn dochters, zijn de sprekers lastiger te onderscheiden dan in ‘Orestes moedermoordt’. Porte-
man noemt het gedicht ‘verbrokkeld’ en construeert hoe dat verbrokkelde een conversatie her-
bergt waarin verschillende sprekers uiteenlopende meningen verkondigen. Zowel verschil-
lende beschouwers als figuren uit de afbeelding komen aan het woord en Porteman kan zich 
goed voorstellen dat het ‘voordrachtstuk’ levendig gedeclameerd werd.59 Porteman behandelt 
Vos’ gedicht als een illustratie van zijn these dat poëzie over schilderkunst ‘bij uitstek in een 
society-context’ functioneerde.60 Het theatrale karakter van ‘Lot met zyn dochters …’, ‘Orestes 

54  Vgl. over oraliteit en performativiteit bij rederijkers bijvoorbeeld Van Dixhoorn 2009 en 2008; over liedcultuur Veldhorst 

2009. De orale liedtraditie lijkt overigens verwantschap te vertonen met beeldgedichten zoals die van Vos in haar ‘spelka-

rakter’: de conversatietoon die veel beeldgedichten van Vos kenmerkt, kwam ook in liederen voor: Veldhorst 2009, 97, 102.

55  Blaak 2004, o.a. 70, 93, 154-155, 295. 

56  Vgl. bijvoorbeeld voor de Republiek Moser 2007(a) en 2007(b); voor Italië Werner 2009, m.n. 39-64 en 2008; voor Enge-

land Fox 2000. 

57  Adg I, 547-548. Het gaat om een schilderij waarop de strijd tussen de drie broers Horatius (namens Rome) tegen de drie 

broers Curiatius (namens Alba Longa) vochten, wellicht van Karel van Mander.

58  ‘Lot met zijn dochters &c. door V.J. geschildert’ staat in Adg I, 559 en wordt besproken in Porteman 2007. Over de weer-

gave van verschillende stemmen in een moreel dilemma m.n. Porteman 2007, 17.

59  Porteman 2007, 13-14. 

60  Porteman 2007, 9. Porteman veronderstelt dat het schilderij uit het gedicht bij Huydecoper aan de muur hing. Dat zou 

goed kunnen, maar het staat niet vast: de enige aanleiding die ik zie voor deze veronderstelling is dat het gedicht dat in Alle 

de gedichten aan ‘Lot met zyn dochters …’ voorafgaat aan Huydecoper gericht is, maar dat is geen erg sterk argument want 

de ordening van Alle de gedichten biedt over het algemeen weinig houvast. (Zie daarover de inleiding.)
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moedermoordt’ en ‘Gevecht van de Horacien en Kuracien’ is ook te herkennen in veel andere 
gedichten bij schilderijen van deze voor Vos zo belangrijke patroon en zijn familie.61 

De gedichten lijken te passen bij de vroegmoderne participerende kunstbeleving. Op basis 
van een analyse van werken van Pieter Breughel de Oudere (1525-1569) en hun plaats in huis-
houdens heeft Todd Richardson kort geleden beargumenteerd dat schilderijen in de zestien-
de eeuw inderdaad als ‘conversatiestukken’ gezien werden. Hij laat zien hoe beschouwers van 
schilderijen zoals die van Breugel in private omgeving met die schilderijen in gesprek gingen. 
De schilderijen functioneerden als aanleiding voor discussie en analyse, waarbij de deelne-
mers hun geleerdheid, spitsvondigheid en retorisch vernuft konden tonen.62 Het onderzoek 
van Richardson maakt deel uit van een recente tendens in de kunstgeschiedenis waarin veel 
aandacht is voor de rol van de beschouwer en de interactie tussen kunstwerken en gebruikers.63 
Waar Richardson zich baseert op de schilderijen, baseren andere onderzoekers zich hierbij op 
teksten, waaronder beeldgedichten. Voor Eric Jan Sluijter zijn gedichten en kunsttheoretische 
teksten bijvoorbeeld aanleiding geweest om te spreken van de ‘virtual reality’ van de schilder-
kunst.64 Norman Land heeft het over de ‘ekphrastic response to art’ in zestiende-eeuwse Ita-
liaanse gedichten: kunst zou beschouwd worden als uitbeelding van de werkelijkheid en een 
actieve rol spelen in het leven van particuliere kunstbezitters.65 Juist ook de dominantie van 
enargeia in ekphrastische genres is dus een van de redenen geweest om uit te gaan van derge-
lijke ideeën over kunstbeschouwing en het kan bijna niet anders of deze actieve, participeren-
de kunstbeleving moet ten grondslag hebben gelegen aan de uitgebreid uitgewerkte topiek 
van de levendigheid in de beeldgedichten van Vos naar aanleiding van historieschilderkunst 
in het bezit van Amsterdamse regenten. Hoewel theatrale elementen die de levendigheid van 
een schilderij benadrukten, zoals het aanspreken of laten spreken van de geschilderde figuren, 
het ekphrastische ooggetuigenverslag en vragen en uitroepen die een concrete reactie op het 
verbeelde weergeven, in veel van Vos’ beeldgedichten voorkomen, valt het op dat het met name 
de ongepubliceerde gedichten voor Huydecoper en andere regenten zijn die zo stevig veran-
kerd zijn in deze traditie.66

61  Het gaat om de gedichtenreeksen ‘Schilderyen &c. in ’t Huis van den Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maar-

seveen, Raadt, &c.’, Adg I, 536-541; ‘Schilderyen en Beelden op Goudesteijn, in Maarseveen, van den Eed. Heer Joan Huide-

kooper, Ridder, Heer van Maarseveen &c., Burgemeester, Raadt &c.’, Adg I, 544-551; ‘Op de Schilderyen van den Eed. Gestr. 

Heer Jan Huidekooper van Maarseveen, Ridder, Heer van Neerdyk, en Scheepen t’Amsterdam’, Adg I, 562-564. Een heel 

goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook het gedicht ‘Adam en Eva, door d’Engel uit het Paradijs gedreeven, door S.D. geschil-

dert’ (Adg I, 545). 

62  Richardson 2011. Zie over de rol van de ‘convivium’-traditie bij het beschouwen van schilderijen m.n. hoofdstuk 2. 

Zie voor de schilderkunst als gespreksonderwerp ook: Blaak 2004, 52-55.

63  Als aanzet voor deze tendens kan Freedberg 1989 beschouwd worden. Het project van Caroline van Eck aan de Uni-

versiteit Leiden (‘Art, Agency and Living Presence in Early Modern Italy’) is een goed voorbeeld van hedendaags onderzoek 

in deze traditie. 

64  Sluijter 2006, m.n. 151-153.

65  Vgl. Land 1994 en Land 1990. 

66  Vgl. ook de gedichtenreeks voor Witsen: Adg I, 541-543. Behalve voor regenten zijn er een aantal vergelijkbare gedichten 

geschreven naar aanleiding van schilderijen die in het bezit waren van mensen uit het schouwburgmilieu (zie hoofdstuk 

4, paragraaf 4.2.2) en er is één theatraal gedicht dat gefunctioneerd moet hebben in de culturele elitekring rondom Hooft: 

‘Nessus, die Deianira schaakt, wordt van Herkules deurschooten: in de zaal van ’t huis te Muide, door order van den Eed. 

Heer P.K. Hooft, Ridder, Drost van Muide, &c. (Adg I, 551-552). Zie hierover ook hoofdstuk 1, p. 37-38.    
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De uitgewerkte topiek van de levendigheid is vaak geïsoleerd bekeken – zonder aandacht 
voor de verhouding tussen gedicht en schilderij, de mogelijkheden van literair spel in de ge-
dichten, noch voor het sociale functioneren van de gedichten –, wat leidde tot uiteenlopende 
conclusies over Vos’ poëtica.67 Wanneer de gedichten en hun conventies niet geïsoleerd, maar 
in wisselwerking met het sociale functioneren beschouwd worden, blijken ze iets te kunnen 
zeggen over kunstbeleving in het zeventiende-eeuwse Amsterdam.68 Veel beeldgedichten van 
Vos hadden een vermaaksfunctie en speelden als zodanig een belangrijke rol in het huisdich-
terschap.

3.3 Duale profilering: huisdichterschap en stadsdichterschap

Het huisdichterschap van Vos in de familie Huydecoper stond in het teken van enerzijds de on-
dersteuning van de gezinspolitiek van de pater familias, anderzijds van een vermaaksfunctie in 
huiselijke kring en bij meer publieke gelegenheden zoals huwelijken. Vos onderstreepte deze 
functies soms in de gedichten die hij schreef naar aanleiding van zijn bezoeken aan de Huyde-
copers, maar vaker klinkt in deze gedichten ook het stadsdichterschap door. De profilering als 
huisdichter blijkt sterk samen te hangen met de profilering als stadsdichter, en patronagethe-
matiek speelde hierbij een centrale rol: Vos bood zijn diensten aan (publiek of privé), en wees 
er vaak ook op wat hij daarvoor terugverwachtte (publiek of privé).  

Een voorbeeld is het waarschuwende gedichtje aan Jacoba Huydecoper bij de fontein, dat ik 
hierboven besprak. Het eindigt als volgt: 

 Geef my veel liever stof, om uwe bruiloftfeest,

Door myn verplichte pen, met vaarzen te versieren. 

 Ey! staa, Jakoba, staa, en leever aan myn geest

Geen droevigh treurstof: maar een blyde bruilofshymen. 

Het oor vernoegt zich best door minnelyke rymen. 

(22-26)

Jacoba wordt aangespoord te trouwen en Vos biedt zichzelf vast aan om het huwelijksgedicht 
te schrijven. 

In een ander gedicht, met een overduidelijke vermaaksfunctie, staan de lofdichten van Vos 
centraal. Het gaat om het gedicht ‘Aan den Eed. Gestr. Heer Joan Huidekooper van Maarse-
veen, &c. Ridder, nu Scheepen t’Amsterdam’, dat waarschijnlijk geschreven werd voor Joan 
Huydecoper jr.:

Gy noodt my in het veldt om ’t veldthoen te verschalken, 

 En haas te jaagen, die gy endlyk achterhaalt:

Ik volg noch vlugge hondt, noch scherpgebekte valken.

 Al waar men zweet voor geeft wordt veel te dier betaalt.

67  Schenkeveld-van der Dussen 2001, 105-108; Weber 1991. In een recensie van Webers studie werd eerder al gewezen op 

de geïsoleerde behandeling van de gedichten: Luijten 1993-1994, 327-328.

68  Land bepleit een dergelijke omgang met conventies in Italiaanse ekphrastische genres in Land 1990. 
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Ik leen mijn voeten niet om naar het wildt te loopen:

 Zoo zyn mijn vaarzen niet verleegen om een voet. 

Een voeteloos gedicht heeft nooit op roem te hoopen.

 Ik zoek het schuwe wildt, dat gy in ’t veldt op doet, 

Te vangen op uw disch, en makkelyk te eeten. 

Wie in de schootel jaagt, zal vangen en niet zweeten.69

Uit dit gedichtje blijkt dat Vos door Huydecoper is uitgenodigd om mee te gaan jagen. Hij wei-
gert woordspelig: hij kan zijn voeten niet missen, want die heeft hij nodig voor zijn gedichten. 
Een ‘voeteloos’ gedicht, zonder versvoet dus, zal immers geen roem vergaren. Vos presenteert 
zichzelf ietwat schertsend als een luiaard die aan tafel blijft zitten wachten tot het gejaagde 
wild opgediend wordt, maar ondertussen heeft hij wel vermeld hoe hij zich daar nuttig kan 
maken: door gedichten te schrijven (met voeten) om daarmee roem te ‘vergaren’. Dat die roem 
Huydecoper ten deel zal vallen, moet die er zelf bij bedenken, maar dat zal hem gezien de 
context van zijn relatie met Vos niet al te veel moeite hebben gekost. Zo wordt het gedichtje 
dus een vrolijke samenvatting van de patronageverhouding: als Huydecoper voor eten zorgt, 
schrijft Vos gedichtjes waarin hij hem roemt.70 Vos biedt een publieke dienst aan, in ruil voor 
een dienst in de privésfeer. 

Ik heb in het vorige hoofdstuk laten zien hoe het gebruik van de termen ‘vriend’ en ‘mece-
nas’ voor de stadsregenten deel uit maakt van onderstreping van de patronagerelatie (hoofd-
stuk 2, pagina 73). Als iemand vaak ‘mecenas’ genoemd wordt in Vos’ oeuvre, is het wel Joan 
Huydecoper sr. Dat heeft extra betekenis in de profilering als huisdichter omdat de titel een 
verwijzing bevat naar Vos’ vermaaksfunctie in het regentenhuishouden: ook Maecenas no-
digde dichters thuis uit om hem te vermaken met hun dichtkunst. Een gedicht waarin deze 
dubbele betekenis van de term ‘mecenas’ een centrale rol speelt, is het lijkdicht dat Vos in 1661 
vervaardigde voor Joan Huydeoper sr. 

‘Doodt-Bazuin van den Eed. Gestr. Heer Joan Huidekooper, Ridder, Heer van Maarse-
veen &c. Oudt-Burgermeester, Raadt en Bewinthebber der Oost-Indische Maatschappy 
t’Amsterdam’ heeft de conventionele opbouw van een lijkdicht.71 In de eerste 49 regels wordt 
met de nodige pathetiek een metaforische doodsstrijd aanschouwelijk beschreven. De Dood 
wordt sprekend opgevoerd, op zoek naar een vooraanstaand slachtoffer (3-5). Verschillende fi-
guren uit de klassieke oudheid worden opgevoerd, maar Huydecoper overtreft hen allemaal: 
hij is belangrijk genoeg om te doden (20-28). Als de pijl van de Dood Huydecoper uiteindelijk 
geraakt heeft (38-49), beschrijft Vos hoe alles en iedereen rouwt (50-138): alle belangrijke in-

69  Puntdicht 324, Adg I, 410-411. De titel doet vermoeden dat het hier om de jonge Huydecoper gaat: die was na het overlij-

den van zijn vader – kort voor de publicatie van Alle de gedichten dus – tot schepen benoemd. De oudere Huydecoper wordt 

in de gedichttitels in Alle de gedichten steevast burgemeester genoemd. 

70  Men kan zich afvragen waarom Vos zou weigeren mee te gaan jagen. Tijdgebrek kan de reden niet zijn, want Vos komt 

in het gedichtje zelf met een alternatief: hij gaat niet mee jagen, maar komt wel graag eten. Wellicht heeft het iets te maken 

met de status van het jagen, in de zeventiende eeuw eigenlijk een recht dat voorbehouden was aan de adel (vgl. Frijhoff & 

Spies 1999, 102). Ik kan me voorstellen dat Vos om die reden niet kon jagen, of dat hij bang was voor verwijten als hij zich 

met de elitaire sport in zou laten.  

71  Adg I, 712-717. Vgl. over de omgang met de conventies in dit gedicht Geerdink 2004, 53-57.
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stanties in Amsterdam, Amsterdam zelf, Maarsseveen en Goudesteijn. Er lijkt een climax in 
deze luctus te zitten: Vos beschrijft eerst de rouwenden die verband houden met belangrijke 
publieke functies van Huydecoper, maar tegen het einde van de luctus komen steeds meer 
rouwenden voorbij die Huydecoper ook persoonlijk gekend hebben. De consolatio wordt voor 
het grootste deel uitgesproken door Themis, de godin van recht en orde (139-159): het rouwen 
moet binnen de perken blijven, want de faam van Huydecoper zal blijven bestaan (140-148). 
Ten slotte neemt Vos zelf het woord. Hij beschrijft de begrafenis en beëindigt het gedicht met 
zijn eigen verdriet en dat van de familie (167-180). 

Lof voor Huydecoper loopt door het hele gedicht heen. Zijn verdiensten voor de stad Am-
sterdam worden geroemd, zijn liefde voor ‘Dichtkunst’, ‘Maalkunst’ en ‘boukunst’ wordt ge-
noemd en uiteraard laat Vos de succesvolle reis naar Berlijn nog even de revue passeren. Het 
gedicht is een monument voor de publieke persoon Huydecoper. Dat Vos zelf zeer betrokken 
is bij deze publieke persoon, blijkt al redelijk snel: 

Nu quam haar pijl, o moordt! van Maarseveen verrassen.

My dunkt ik hoor de dop noch girsen deur zijn hart!   girsen: gierend geluid maken 

Hoe! hooren? neen: o neen! ik voel de dop, o smart!

Dwars deur mijn boezem vliên, om ’t leeven af te snyen.

Wie vrienden lyen ziet heeft deel aan ’t zelfde lyen.

Oprechte liefde trekt niet minder dan natuur. 

(38-43)

Vos wekt de suggestie dat hij bij Huydecopers dood aanwezig was en presenteert zich als een 
vriend die daardoor erg geraakt is. In de laatste regels van het gedicht komt Vos opnieuw aan 
het woord: 

 Ik leg mijn dichtpen, nat geweent, by hem in ’t graf:

 Want die mijn dichtpen stof om wel te dichten gaf,

 Verschept nu zelf in stof, en wordt gedicht met steenen:

170 Maar deeze stof bestelt mijn oogen stof tot weenen. 

  O overwakkre Zoon, en Dochteren! gedoog

 Dat ik mijn traanen met de traanen van uw oog,

 In deeze droeve standt, al schreiendt mach deurmengen:

 Heb ik mijn lach, in vreucht, by d’uwe moogen brengen?

175 Vergun dat ik, in rouw, uw smart verzel na plicht:

 Gy mist uw vaader, ik de luister van mijn dicht.

 Waar geen Meceenen zijn versterven alle gunsten.

 Men schrijf dan op zijn graf: hier leit hy die de kunsten

 Handthaafden, en ’t gemeen beschermden door zijn raân.

180 Een dubble deugdt verdient lauwrier en eikeblaân. 

 (167-180)

Vos reserveert het einde van zijn gedicht om afscheid te nemen van Huydecoper als mecenas. 
De patronagethematiek kan echter niet meer dienen om de patronagerelatie te ondersteunen. 
Vos stelt in eerste instantie dan ook pathetisch dat hij wel op kan houden met dichten, nu 
Huydecoper er niet meer is, maar richt zich vervolgens tot de achtergebleven familie. Hij be-
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nadrukt dat hij hen altijd zo nabij geweest is en vraagt of hij dat ook nu mag zijn. In feite stelt 
hij het voor alsof hij en de familie in hetzelfde schuitje zitten – hij mist zijn mecenas, zij hun 
vader: ze zijn op elkaar aangewezen en Vos ziet het als zijn plicht hun rouw te delen. Om in de 
laatste regels toch nog even terug te komen op de publieke persoon Huydecoper neemt Vos een 
bekende sententie uit zijn assortiment: Huydecoper had twee deugden – hij beschermde ‘ge-
meen’ en kunsten – en is juist daarom zo lovenswaardig. Vos presenteert zich in deze passage 
als zowel huisdichter als stadsdichter door te wijzen op zijn persoonlijke band met de familie 
en hun gezamenlijke belevenissen (de ‘lach’ in regel 174!), op Huydecopers publieke verdien-
sten en op het ‘mecenaat’ dat beide behelst.  

Dat deed hij niet voor niets. In de laatste regels van het lijkdicht is wanhoop te proeven – 
Vos verloor zijn belangrijkste patroon en hij wendde zich direct tot de familie om de banden 
met hen aan te halen voor in de toekomst. Toen iets meer dan een jaar later Geertruid trouwde, 
op 5 december 1662, greep Vos met beide handen de gelegenheid aan om zich opnieuw expli-
ciet beschikbaar te stellen voor de familie. Volgens de conventies van het genre beschreef hij in 
het huwelijksgedicht hoe de bruidegom, David d’Ablaing (1622-1673), op de bruid had moeten 
jagen.72 Daartoe haalde Vos natuurlijk alles uit de kast: Venus, Cupido en een hoop pathetiek. 
Uiteindelijk geeft Geertruid haar jawoord: 

  Het zilver zuivernat op Goudestein begon,

 Mit dat zy ’t jawoordt gaf, te springen uit zijn aaren. 

130  ’t Geveugelt heeft dit woordt, van blijdtschap, uitgebreit.

 De Herfst versierden ’t hof met palm en mirtheblaâren. 

  De Maagdeschaamt wordt door de Min haar kracht ontzeidt.

 Het veinzen laat zich licht van ’t minnevuur verjaagen. 

  De Grieksche stroomzwaan, lang van hals en blank van pluim,

135 Begon te zingen als haar d’ouderdom quam plaagen:

  De jeugdig Yzwaan zingt, al bruizende deur ’t schuim:

 De Faam van Maarseveen begint op nieu te klinken; 

  Haar eertrompet heeft stof by zon en maaneschijn.

 ’t Gesternte wordt bewolkt; maar ’t is om hel te blinken. 

140  De Stamheer, veel te waardt om in het graf te zijn,

 Die Vorsten, Hartogen, Gezanten, Prinsen, Graaven, 

  En Helden aan zijn disch onthaalden, naar hun staat,

 En weêr onthaalt wierdt, schijnt nu uit het graf te draaven. 

  De Nijdt, gebooren uit het onderaardtsche zaadt,

145 Die al haar tanden op dit Stamhuis heeft versleeten, 

  Verkrijgt nu weeder stof; maar, tot haar leet, geen macht.

 Dit huwelijk verrijkt de veeders der Poëeten.

  Een rijklijk inhout geeft de zwakke geesten kracht. 

 Zoo zingt de zwaan van ’t Y in ’t oor der onderdaanen.

150  De wakkre Hymen zwaait zijn toorts by ’t bruilofsbedt:

 De nachtuil die weleer heel nat van bloedt en traanen, 

72  Het gedicht, ‘Huwlyk van den Ed. Heer David D’Ablin, En de Ed. Mejuffer Geertruidt Huidekooper van Maarseveen’, 

staat in Adg II, 204-208. 
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  Op Thetis bruiloft zong, wordt deeze plaats ontzet.

 Nu sluit Kupid’ de koets, en ik mijn stompe dichten. 

 Van ’t Huwlijk schrijft men best met scherpe minneschichten. 

 (128-154)

Het huwelijk werd al in het exordium voorgesteld als een gunstige ontwikkeling voor Amster-
dam, waar net de grootscheepse stadsuitbreiding bezig is, en dus ruimte komt voor nieuwe 
roemrijke kinderen. Hier presenteert Vos het echter vooral als een positieve impuls voor het 
voortbestaan van het geslacht Huydecoper en voor zijn eigen dichterschap – twee zaken die in 
Vos’ presentatie onlosmakelijk verbonden zijn. Huydecopers faam zal opnieuw verbreid wor-
den, want – zo moet je er bijna wel tussen denken – ‘Dit huwelijk verrijkt de veeders der Poëe-
ten’ (147). Vos is zo’n ‘poëet’ en het ligt voor de hand hem ook te herkennen in de ‘eertrompet’ 
(138) en ‘de zwaan van ’t Y’ (149). Om een vermoeden van ijdelheid of arrogantie van de dichter 
bij de lezer of toehoorder van dit gedicht in te dammen, worden echter ook nog wat beschei-
denheidstopen gebruikt. Vos heeft ‘een rijklijk inhout’ nodig om zijn ‘zwakke geest’ kracht te 
geven (148) en uiteindelijk stopt hij maar met zijn ‘stompe dichten’, omdat het huwelijk im-
mers het beste met ‘scherpe minneschichten’ beschreven kan worden (153-154). 

Hoe bescheiden of onbescheiden Vos ook is geweest, zijn zelfrepresentatie in dit gedicht 
diende duidelijk om voortzetting van het patronaat door de Huydecopers veilig te stellen. Met 
het wegvallen van Huydecoper sr. lijkt het succesvolle huwelijk tussen Vos’ stadsdichterschap 
en huisdichterschap echter niet meer te redden – zoals gezegd zou het tot na de dood van Vos 
duren voor Huydecoper jr. een positie verwierf die te vergelijken is met die van zijn vader ten 
tijde van diens dood. Dit moet een bittere pil geweest zijn voor Vos, want de vele gedichten 
voor de Huydecopers schetsen een ideale patronagesituatie. Vanaf het begin van de jaren vijf-
tig was Joan Huydecoper sr. een invloedrijke burgemeester, en er waren al in de jaren veer-
tig voldoende redenen om aan te nemen dat hij dat zou worden. Bovendien liet Huydecoper 
op verschillende manieren blijken open te staan voor de kunsten, en hieraan een belangrijke 
maatschappelijke functie toe te kennen. Vos sprong daarop in en zette zijn gedichten in om 
Huydecopers publieke aanzien te vergroten. Hij werd daar op tal van meer en minder directe 
manieren voor beloond. Daarnaast en daar doorheen was er dus het huisdichterschap dat Vos 
gelegenheid gaf zich temidden van de elite op te houden en luxueuze feesten en partijen mee 
te maken, terwijl Huydecoper profiteerde van een vrolijke dichter die hem in de huiselijke con-
text met raad en daad terzijde stond en zijn kinderen en gasten vermaakte op verantwoorde 
wijze. Huydecoper was bezig met het creëren van een imago dat aan zijn stand tegemoet kwam 
en Vos hielp hem daar graag bij.    



4 De theaterman 

Vos maakte zijn debuut op het schouwburgtoneel in 1641 en werd enkele jaren later, in 1647, 
benoemd tot schouwburghoofd. Hij moet vrijwel dagelijks contact gehad hebben met to-
neelauteurs, acteurs en de collegabestuurders van de schouwburg, maar daarvan getuigen 
zijn gedichten nauwelijks. Schouwburgnetwerken spelen geen hoofdrol in Vos’ oeuvre. Er 
zijn wel enkele gedichten voor andere schouwburghoofden, maar het gaat om een gering 
aantal, en de gedichten geven niets bloot van een intensieve zakelijke of persoonlijke relatie.1 
Sterker nog, in die gedichten wordt niet of nauwelijks verwezen naar de bindende factor: de 
schouwburg. 

Er zijn echter veel andere gedichten van Vos waarin toneel of de schouwburg een belang-
rijke rol spelen. Het lijken andere personen dan de schouwburgrelaties te zijn geweest die 
de  wisselwerking tussen Vos’ dichterschap en zijn positie in de theaterwereld bepaalden. De 
 gedichten van Vos zijn in opeenvolgende fasen van zijn betrokkenheid bij de schouwburg 
te koppelen aan verschillende actoren uit de Amsterdamse elite. Ik zet eerst uiteen hoe de 
schouwburg georganiseerd was, zodat duidelijk wordt wat Vos’ positie in de schouwburg was, 
met name als hoofd, en wie er verder betrokken waren bij de schouwburg (paragraaf 4.1). Ver-
volgens laat ik zien hoe vanaf Vos’ benoeming tot schouwburghoofd in 1647 de stadsregen-
ten (paragraaf 4.2) en de godshuisregenten (paragraaf 4.3) de primaire doelgroep vormden van 
Vos’ profilering als ‘theaterman’, dat wil zeggen: als iemand die in verschillende functies (als 
schouwburghoofd, toneelauteur en vertoningenmaker) betrokken was bij het stedelijk thea-
ter. De profilering als ‘theaterman’ ondersteunde met name Vos’ functie als schouwburghoofd 
en hing sterk samen met zijn relatie met de geadresseerden van de gedichten. 

1  Er zijn portretgedichten voor de collegahoofden Sybrandt Kamey (Adg I, 169) en Joannes Serwouters (Adg I, 199); er is 

een verjaardagsgedicht voor Margariet van Schorel, de zus van schouwburghoofd Pieter van Schorel (Adg I, 264-265); er zijn 

beeldgedichten voor Tobias van Domselaer (Adg I, 560-561) en Cornelis van der Cruyssen (Adg I, 564-565), voor wie er ook nog 

een ander gedichtje is, een grafschrift voor zijn zoontje (Adg I, 722); er zijn twee gedichtjes voor Cornelis Wittenoom (Adg 

I, 371; 425); er is een gedichtje voor Jacob van der Poel (Adg I, 468), waarschijnlijk geschreven voordat hij schouwburghoofd 

werd naast Vos; en er is een tweetal gedichtjes voor collegahoofd en advocaat Pieter van der Gracht (Adg I, 364; 414-415), die 

meer te maken lijken te hebben met diens regentenstatuur, dan met het gedeeld schouwburghoofdschap. Datzelfde geldt 

voor een gedichtje voor stadssecretaris en schouwburghoofd Cornelis de Vries (Adg I, 402).   
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4.1 De organisatie van de schouwburg 

Er is geen recente monografie over de Amsterdamse schouwburg, maar uit contemporaine 
bronnen, oudere monografieën en recente artikelen over deelaspecten is toch een redelijk 
 coherent beeld te reconstrueren van de organisatie van de schouwburg gedurende de zeven-
tiende eeuw.2 De schouwburg, in 1637 ontstaan uit een fusie van de Amsterdamse rederijkers-
kamers, was een instelling met een winstoogmerk. De winst die gemaakt werd, ging voor twee 
derde naar het Burgerweeshuis en voor één derde naar het Oudemannenhuis. Deze godshui-
zen bestuurden de schouwburg echter niet zelf; dat werd gedaan door een speciaal daartoe aan-
gesteld bestuur, bestaande uit zes ‘hoofden’. Vos maakte lange tijd deel uit van het bestuur. 

4.1.1 De schouwburghoofden

De hoofden waren niet alleen verantwoordelijk voor de programmering, maar functioneer-
den ook als regisseurs. Zij waren de baas van de toneelacteurs die vast in dienst waren en leid-
den de repetities van de stukken; zij huurden decorontwerpers en kleermakers in; bepaalden 
welke uitgeverij de opgevoerde toneelstukken mocht drukken; en zorgden voor de financiële 
afwikkeling van dit alles. Buiten de zomerstop, als er niet gespeeld werd, en de kermistijd in 
september, als er dagelijks gespeeld werd, waren er in principe twee speeldagen per week. De 
hoofden moesten op deze dagen aanwezig zijn en aan het eind van de avond de kas opmaken. 

Al met al had een schouwburghoofd het dus redelijk druk, maar zijn baan was onbetaald. 
Er waren natuurlijk wel voordelen aan verbonden – zo kregen schouwburghoofden de mo-
gelijkheid vrienden gratis toe te laten tot voorstellingen en was er minstens één keer per jaar 
een feestelijke maaltijd met de regenten van de godshuizen – maar het was toch vooral een eer 
om deel uit te mogen maken van het schouwburgbestuur. Dat was het althans voor bepaalde 
mensen. Diegenen die benoemd werden als schouwburghoofd, hadden vaak vanwege hun be-
roep of persoonlijke interesse al affiniteit met de schouwburg, omdat ze bijvoorbeeld toneel 
schreven of drukten, of decors maakten.3 Bovendien valt op dat een groot deel van de schouw-
burghoofden katholiek was. Het lidmaatschap van het schouwburgbestuur is daarom wel ge-
typeerd als een functie van ‘het tweede plan’: voor katholieken, die geen deel uit konden ma-
ken van de stadsregering, was het schouwburgbestuur het hoogst haalbare. Daarbij was het 
natuurlijk zo dat een positie in het schouwburgbestuur vanwege de problematische relatie 
tussen gereformeerden en toneel voor strenge calvinisten minder voor de hand lag.4  

2  Zeer waardevol zijn de monografieën van Wybrands uit 1873 en Worp uit 1920, die zich beiden voornamelijk baseren 

op de archieven van het Burgerweeshuis. In Een theatergeschiedenis der Nederlanden (Erenstein 1996) is een aantal artikelen 

opgenomen waarin de organisatie van de schouwburg in de zeventiende eeuw een rol speelt: Hummelen 1996; Smits-Veldt 

1996; Albach 1996. Deze artikelen zijn grotendeels gebaseerd op het oudere onderzoek van Wybrands en Worp. Op basis van 

nieuw onderzoek, en om die reden van groot belang, zijn Grabowsky 1995 en Grabowsky & Verkruijsse 1996. Hogendoorn 

1993 zet de belangrijkste contemporaine bronnen over de schouwburg op een rij. Ik baseer me in deze paragraaf voorna-

melijk op de hier genoemde publicaties.   

3  Voor sommige schouwburghoofden gold dan ook dat hun functie voordelen op kon leveren in de beroepspraktijk, 

vgl. daarover Albach 1977, 35-36.  

4  Zie over die relatie bijvoorbeeld Wille 1963; verderop in dit hoofdstuk zullen nog enkele voorbeelden van kritiek op 

de schouwburg vanuit gereformeerde hoek de revue passeren.
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De benoeming van de schouwburghoofden geschiedde door de burgemeesters van Amster-
dam, op voordracht van de godshuisregenten. Elk jaar in september, aan het begin van het sei-
zoen, deden de godshuisregenten een voorstel, dat dan door de burgemeesters geaccordeerd of 
aangepast werd. De benoemde hoofden waren vervolgens in functie tot het eind van het seizoen: 
eind juni van het daaropvolgende jaar. De stem van de burgemeesters was bij de benoeming 
doorslaggevend.5 Het is aannemelijk dat de voordracht van de godshuisregenten afgestemd werd 
op de vermoedelijke voorkeuren van de burgemeesters. De burgemeesters hadden bovendien 
de taak te bemiddelen als er een conflict ontstond tussen godshuisregenten en schouwburg-
hoofden, en ze konden zich met het repertoire bemoeien. Het kwam voor dat burgemeesters 
de opvoering van een stuk verboden, al gebeurde dat meestal op instigatie van de kerkenraad.6 
De machtige positie van de Amsterdamse burgemeesters reikte dus ook tot in de schouwburg. 

4.1.2 Het burgemeestersbelang

Voor de Amsterdamse burgemeesters was het niet alleen van belang dat het schouwburgbe-
stuur bestond uit kundige mensen die volle zalen wisten te trekken om zo de kas van de gods-
huizen te spekken. De schouwburg had voor de stadsregering nog minstens twee andere func-
ties: representatie en maatschappelijk nut. Amsterdam was de eerste Nederlandse stad met een 
officiële vaste toneelinstelling en als zodanig maakte de schouwburg deel uit van Amsterdams 
profilering als een bloeiend, welvarend cultuurcentrum.7 Een schouwburgbezoek maakte dan 
ook regelmatig deel uit van de ontvangst van hooggeplaatste (buitenlandse) gasten van de 
stadsregering en ook zonder gasten maakte de magistraat soms haar opwachting.8 Het spreekt 
voor zich dat de burgemeesters rekenden op een schouwburgbestuur dat bij de organisatie van 
dergelijke ontvangsten oog had voor de reputatie van de stad. 

Naast de ondersteuning van de glorificatie van Amsterdam, vervulde de schouwburg voor 
de stadsregering een maatschappelijke functie. Het toneel gold van oudsher als een didactisch 
genre en de verwachting was dan ook dat bezoekers van de schouwburg, de inwoners van Am-
sterdam, iets zouden leren van wat ze op het toneel vertoond zagen. Uiteraard verwachtte de 
magistraat dat de bezoekers datgene geleerd werd wat zij wenselijk achtte: het was voor de 
stadsregenten van belang dat de schouwburghoofden zich gezagsgetrouw gedroegen en er-
voor zorgden dat op het toneel een hen welgevallige politieke visie uitgedragen werd – of geen.9 

5  Er is een heel aantal approbaties van de burgemeesters overgeleverd (SAA 367A-72, ‘Stukken aangaande het bestuur van 

de schouwburg’). Meestal staan er zes namen op de approbatie, die door een van de burgemeesters goedgekeurd werden, 

maar in 1653 mochten de burgemeesters kiezen uit wel twaalf potentiële hoofden. Daar blijkt hun invloed dus in ieder ge-

val erg groot te zijn. Zie afbeeldingen 9 en 10 verderop in dit hoofdstuk.

6  Een uitzondering is het speelverbod voor het stuk over de affaire Lalande-Lestevenon in 1661, vgl. bijvoorbeeld Worp 

1920, 123 en Hekman 2010. 

7  Vgl. bijv. Porteman & Smits-Veldt 2008, 375-377. 

8  Zie voor een overzicht van de voorstellingen voor hoger geplaatsten tot 1665 Oey-de Vita & Geesink 1983, 247-249. Als 

er een voorstelling was voor de burgemeesters, waren andere bezoekers niet welkom en liep de schouwburg dus inkom-

sten mis, zie Worp 1920, 125. 

9  Over de didactische functie van (schouwburg)toneel bijv. Hooft 2005; Vanhaelen 2003, 8-9, 37-46; Smits-Veldt 1993. Evers-

mann 2012 laat zien hoe de decoratie van de schouwburg door Jacob van Campen de didactische doelstelling ondersteunde.
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Porteman en Smits-Veldt veronderstellen dat het opvallend grote aantal katholieke schouw-
burghoofden hier ook wel eens mee in verband zou kunnen staan: in ruil voor tolerantie ten 
aanzien van katholieken zouden de burgemeesters juist van hen gezagsgetrouwheid kunnen 
verwachten.10 Die gezagsgetrouwheid hield bij voorkeur een ondersteuning van het regerings-
beleid in, maar vooral mocht het schouwburgrepertoire geen aanleiding zijn voor onrust in de 
stad. In de Beschrijvinge van Amsterdam (1665), samengesteld door schouwburghoofd Tobias van 
Domselaer (1611-1685), is te lezen: 

[de schouwburghoofden] nemen achtinge, dat’er niets te voorschijn komt, met woorden of werken, waar door 

de wettelijke Regeering van staat of stadt, de Kerk, noch eenige Godts-diensten, of yemant in ’t bezonder gelas-

tert of bespot wordt.11   

Onrust op het toneel, of die nu veroorzaakt werd door het bespotten van overheid, kerk of een 
individu, moesten de schouwburghoofden dus voorkomen. Daarmee vervulden die hoofden 
een belangrijke maatschappelijke functie.12 

4.1.3 Vos als schouwburghoofd

Vos werd in september 1647 voor het eerst benoemd als schouwburghoofd. Als katholiek en 
toneelauteur voldeed hij volledig aan het profiel en zijn benoeming kwam niet uit de lucht 
vallen. Met Aran en Titus en Oene had Vos bewezen een groot publiek te kunnen aanspreken en 
zijn tragedie was ook geschikt gebleken voor de ondersteuning van de representatieve func-
tie van de schouwburg: op 30 december 1645 werd Aran en Titus opgevoerd voor de kersverse 
koningin van Polen, Louise Marie de Gonzague (1612-1667), die samen met Frederik Hendrik 
Amsterdam bezocht.13 Tevens had Vos door zijn contacten met en profilering in het netwerk 
van Van Baerle een goede reputatie opgebouwd en zijn eigen netwerk uitgebreid.14 Naar aan-
leiding van een gedicht dat Vos bij zijn aantreden als schouwburghoofd schreef voor de latere 
burgemeester Jan Six (1618-1700) is wel verondersteld dat die een rol zou hebben gespeeld bij 
Vos’ eerste benoeming,15 maar daar is geen bewijs voor. Het gedicht (zie ook hieronder) gaat 

10  Porteman & Smits-Veldt 2008, 377. 

11  Van Domselaer 1665, deel IV, 205. 

12  Erenstein 1998 laat zien hoe vorsten in het vijftiende-eeuwse Italië als patroon optraden voor theaterproducenten 

ten behoeve van persoonsverheerlijking en ondersteuning van hun beleid. Hij concludeert dat daarvan in het zeventien-

de-eeuwse Nederland eigenlijk geen sprake was. Dat beeld moet m.i. gecorrigeerd worden. Hoewel geen sprake was van 

rechtstreekse patronage, is de situatie in zeventiende-eeuws Amsterdam wel degelijk te vergelijken met die in Italië, om-

dat de stadsregenten het theater en de belangrijkste theaterinstelling ondersteunden om hun eigen positie en die van de 

stad te verstevigen.  

13  Zie Oey-de Vita & Geesink 1983, 247. 

14  Zie daarover hoofdstuk 1. De burgemeesters van 1647 – Willem Backer (1595-1652), Wouter Valckenier (1589-1650), Al-

bert Bas (1598-1650) en Jan Cornelisz. Geelvinck (1579-1651) – hoorden voor zover ik weet overigens niet tot Vos’ belangrijk-

ste patronen: voor Valckenier schreef Vos in 1650 een grafschrift (Adg I, 733-734), en later voor zijn zoon Gillis Valckenier 

een lofdicht bij diens aantreden als voorzittend burgemeester, in de jaren zestig (Adg II, 158); voor Willem Backer schreef hij 

een ongepubliceerd portretgedicht (SAA 172-69). Voor de overige twee burgemeesters van 1647 schreef Vos geen gedichten. 

15  Vgl. bijvoorbeeld Dudok van Heel 1980, 31. Het gedicht staat als ‘Aan den Ed. Heer Kommissaris Mr. Joan Six, toen ik 

Hooft van de Schouwburg wierdt’ in Adg I, 282-283. Het is onduidelijk wanneer Vos dit gedicht precies geschreven heeft. 
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weliswaar over Vos’ benoeming, maar besteedt behalve in de titel geen aandacht aan Six. Bo-
vendien is het aannemelijk dat Vos en Six elkaar pas later in 1647 leerden kennen, toen Vos als 
schouwburghoofd betrokken moet zijn geweest bij de opvoering van Six’ Medea, die op 24 ok-
tober 1647 in première ging.16      

Vos was ongetwijfeld verguld met zijn benoeming tot hoofd. Het was natuurlijk een ere-
functie, en bovendien in een sector waar hij grote affiniteit mee had. Daar komt nog bij dat 
er voor Vos ook nog enkele andere voordelen aan verbonden waren om deel uit te maken van 
het schouwburgbestuur. Hij kon zichzelf wellicht af en toe wat werk bezorgen als glazenma-
ker van de schouwburg,17 en ook als dichter bevond hij zich nu in een goede positie. Hij had de 
mogelijkheid zijn netwerk uit te breiden en zijn relatie met de stadsregenten te verstevigen. 
Hij kon zich gezagsgetrouw tonen, het tolerante beleid van de burgemeesters ondersteunen en 
motiveren en zijn imago van stadsdichter versterken en consolideren door het ontwerpen van 
vertoningen – een taak die traditiegetrouw uitbesteed werd aan mensen uit de toneelwereld. 
Nog in zijn eerste jaar als schouwburghoofd kreeg hij de kans zich te bewijzen als vertonin-
genmaker en dat deed hij met verve.18 Tot aan zijn dood in 1667 werd hij vervolgens bijna elk 
jaar herbenoemd en juist omdat hij zo’n constante factor was in het bestuur kon hij uitgroeien 
tot een van de machtigste hoofden. Vos’ lidmaatschap van het schouwburgbestuur bleek al net 
zo succesvol als zijn eerste tragedie.

Vos werd één keer niet herbenoemd: op 4 september 1652 ondertekende burgemeester Ni-
colaas Corver namens de zittende burgemeesters een approbatie (goedkeuring) van voorgedra-
gen schouwburghoofden waarop Vos, die in de jaren daarvoor steeds de lijst aangevoerd had, 
niet voorkwam (zie afbeelding 9).19 De overige burgemeesters dat jaar waren Cornelis de Graeff, 
Gerard Schaep en Franck van der Meer. Waarom Vos in 1652 niet herbenoemd werd, is onduide-
lijk. Op basis van Vos’ gedichten moet geconcludeerd worden dat Vos op Van der Meer na met 
alle burgemeesters in contact stond, en Van der Meer nam voor zover bekend geen bijzonder 
machtige positie in – hij was in 1652 voor het eerst burgemeester en overleed het jaar daarna. 
Aan de overige (her)benoemingen op de approbatie valt over Vos’ positie niets af te leiden.20 Er 
is wel een aantal gebeurtenissen dat mogelijk in verband gebracht kan worden met het ont-
breken van Vos op de approbatie van 1652. 

Het lijkt aannemelijk dat hij dat in 1647 deed, toen hij voor het eerst aangesteld werd als schouwburghoofd. De eerste pu-

blicatie van het gedicht dateert van 1651, toen het opgenomen werd in Six’ Album Pandora (CS-00208, vgl. ook Möller 1984) 

en in de VNG. Later werd het nog opgenomen in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). Er zijn belangrijke verschillen tussen de 

publicatie in Alle de gedichten en de eerdere publicaties: zie bijlage 2 voor de twee versies naast elkaar, en paragraaf 4.3.1 over 

de verschillen. Over het gedicht Möller 1984, m.n. 81-82.

16  Vgl. Oey-de Vita & Geesink 1983, 182. 

17  Worp 1920, 91-92 veronderstelt dat Vos wel eens een ruit ingezet zou hebben in de schouwburg. 

18  Zie voor meer informatie over vertoningen (tableaux vivants) en Vos’ betrokkenheid bij Amsterdamse vertoningen 

paragraaf 2.1.3; over de bewijsdrang van nieuwkomer Vos Smits-Veldt 1997. 

19  SAA 367A-72, 4 september 1652. 

20  Ook Casper Vinckel, een doopsgezinde postmeester, en Jacob de Roij, lakenkoper, moesten het schouwburgbestuur 

verlaten. De plaatsvervangers, mr. Dirck Vennekool (1625-1689), Cornelis Dircksz. Wittenoom (1618-1665) en Claes Hen-

rixsz. (1610-1667) waren alledrie nieuwkomers in het schouwburgbestuur. De katholieke Dirck Vennekool was chirurgijn 

van beroep; Cornelis Wittenoom, remonstrants, was kruidenier en dichter; en Claes Henrixsz. was notaris en kantoor-

knecht van het weeshuis. Vgl. voor informatie over deze hoofden de bijlage bij Dudok van Heel 1980. 
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Afb. 9 Approbatie benoeming schouwburghoofden, 4 september 1652. Stadsarchief Amsterdam, 367.A-72.
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Afb. 10 Approbatie benoeming schouwburghoofden, 2 september 1653. Stadsarchief Amsterdam, 367.A-72.
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Om te beginnen was Andries Bicker op 24 juni 1652 overleden. De vroegste gedichten van 
Vos aan stadsregenten zijn gericht aan de Bickers en ook nadat Andries en zijn broer Cornelis 
vanwege de aanslag van Willem II in 1650 waren ontzet uit het stadsbestuur, bleef hij hen steu-
nen. Cornelis de Graeff nam na het overlijden van Andries Bicker de macht over. Hij hoorde in 
principe tot dezelfde factie als de Bickers, maar het zou desalniettemin kunnen dat de open-
lijke steun van Vos aan de om politieke redenen teruggetreden burgemeesters Bicker hem niet 
goed uitkwam. Iets meer aandacht voor hemzelf en de andere nieuwe machthebbers was hem 
wellicht meer welgevallig. 

Opvallend is verder dat de burgemeesters in 1653, toen Vos wel weer benoemd werd, moch-
ten kiezen uit twaalf potentiële schouwburghoofden, terwijl er normaal gesproken precies 
zes voorgedragen werden door de godshuisregenten (zie afbeelding 10).21 Het is niet duidelijk 
waarom deze uitzondering gemaakt werd, maar het zou kunnen duiden op onvrede bij de bur-
gemeesters over de voordracht van het jaar daarvoor, of op onenigheid over de signatuur van 
het schouwburgbestuur – tussen de godshuisregenten onderling, tussen de burgemeesters 
onderling of tussen de godshuisregenten en de burgemeesters. 

Dat Vos juist in 1652 benoemd werd tot stadsglazenmaker, zou ten slotte misschien ook 
nog gerelateerd kunnen zijn aan het uitblijven van herbenoeming als schouwburghoofd.22 
Vos werd per resolutie tot stadsglazenmaker benoemd op 16 oktober 1652, slechts een kleine 
maand na de goedkeuring van de voordrachten voor het schouwburgbestuur. Het zal waar-
schijnlijk geen reden zijn geweest om Vos niet als hoofd te benoemen, maar misschien diende 
dat stadsglazenmakerschap als ‘troost’, nu Vos geen schouwburghoofd meer was? 

Het uitblijven van herbenoeming in 1652 is, kortom, met raadselen omgeven. Welke rede-
nen er, eventueel in samenhang, ten grondslag hebben gelegen aan de eenmalige uitsluiting 
van Vos als schouwburghoofd, zal misschien altijd onzeker blijven. Er is in ieder geval geen 
reden om aan te nemen dat het aan zijn functioneren heeft gelegen en de manier waarop Vos 
zich als schouwburghoofd profileerde kan ook enkel bijgedragen hebben aan continuering 
van zijn positie. 

4.2 Profilering als ‘theaterman’

Dat Vos zich in zijn gedichten vanaf de tweede helft van de jaren veertig minder op literatoren 
uit de kring van Van Baerle en meer op de stadsregenten richtte (zie hoofdstuk 1), kan onder 
andere te maken hebben gehad met zijn afhankelijkheid van de burgemeesters in zijn nieuwe 
functie als schouwburghoofd. Schouwburg en toneel speelden dan ook een nadrukkelijke rol 
in zijn patronagerelatie met de regenten. 

Twee keer schreef Vos ter gelegenheid van bijzondere schouwburgontvangsten een gedicht 
aan de Amsterdamse burgemeesters (en hun gasten). Zeer waarschijnlijk hebben deze gedich-

21  SAA 367A-72, 2 september 1653. In veel andere stedelijke benoemingsprocedures was het gebruikelijk dat de burge-

meesters een keus voorgelegd kregen, de procedure voor het benoemen van schouwburghoofden week dus in alle andere 

jaren van dit gebruik af.

22  Hierover hoofdstuk 5, paragraaf 5.1.2.
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ten ook een concrete rol vervuld bij de ontvangsten.23 Toen de magistraat op 8 januari 1652 de 
schouwburg bezocht voor een opvoering van Vondels Salomon,24 schreef Vos voor zijn gasten 
het gedicht ‘Aan de Ed. Heeren Burgemeesteren, en Regeerders der Stadt Amsterdam, Toenze 
’t vertoonen van J. van Vondels Salomon met haar Ed. byzyn vereerden’.25 Het grootste deel van 
het gedicht is een introductie op het stuk dat de regenten zouden gaan zien. Vooral de ope-
ningsregels zijn relevant voor Vos’ profilering als schouwburghoofd dat zich voegt naar hun 
wensen: 

Beroemde Vaaders van de Scheeprijkst aller vloeden!   vloeden: rivieren 

Zijt welkom in mijn Burg; die u geen heilloos woeden

 Zal toonen als oud’ Room’ haar Vaaders heeft vertoont. 

(1-3)

Vos begint uiteraard met het prijzend aanspreken van de burgemeesters. Vervolgens presen-
teert de ‘ik’ zich als een kasteelheer die zijn gasten welkom heet. De vergelijking met datgene 
wat het oude Rome haar burgemeesters (‘Vaaders’) toonde (‘heilloos woeden’, een verwijzing 
naar de Romeinse gladiatorspelen) doet vermoeden dat achter deze ‘ik’ Amsterdam schuilgaat 
– misschien werd het gedicht wel voorgedragen door een acteur in het kostuum van de ste-
denmaagd. Daarmee wordt de schouwburg nadrukkelijk als een Amsterdamse instelling ge-
presenteerd, een instelling die volledig ten dienste staat van de Amsterdamse ‘Vaaders’.26 Ook 
in het gedicht waarmee Vos jaren later, op 19 mei 1666, de Amsterdamse burgemeesters ver-
welkomde met enkele hooggeplaatste gasten, vergeleek hij het Amsterdamse toneel met dat 
van Rome, en ook met dat van Athene.27 Vos onderstreepte hiermee de grootsheid van de stad, 
die de burgemeesters ongetwijfeld wilden tonen aan hun gasten – de keurvorst van Branden-
burg Frederik Willem (1620-1688), Johan Maurits van Nassau (1604-1679) en de jonge Willem 
van Oranje.  

Ook in gedichten die geen of een minder directe functie hadden in de schouwburg, maar 
wel deel uitmaakten van de patronagerelatie, speelde (het stedelijke) toneel regelmatig een rol. 
Vos benadrukte nut en belang van de schouwburg (4.2.1) en profileerde zich als de juiste per-
soon om daar zorg voor te dragen (4.2.2 en 4.2.3). 

23  Er is bovendien een gedichtje dat waarschijnlijk ook is geschreven naar aanleiding van zo’n ontvangst, maar dat geen 

publieke functie in de schouwburg gehad zal hebben, en eerder deel uit lijkt te maken van het huisdichterschap: ‘Toen 

mevrouw van Beverwaardt met de Eed. Eed. Heeren Burgermeesters in de Schouburg quam verzelt van Mevrouwen Anna 

van Vlooswyk, en Katarina Witsen &c.’ (Adg I, 390). In dit woordspelige gedichtje staat de schoonheid van de drie in de titel 

genoemde vrouwen centraal. Er wordt daarbij niet gerefereerd aan het schouwburgbezoek. 

24  Vgl. voor de opvoering Oey-de Vita & Geesink 1983, 191.  

25  Adg I, 225-226. Het gedicht is ook opgenomen in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). 

26  Tegelijkertijd was het voor de lezer van dit gedicht in Klioos Kraam of Alle de gedichten misschien niet direct duidelijk 

dat Amsterdam aan het woord is – over het algemeen maakt Vos dergelijke spreekbeurten in zijn gedichten expliciet. De 

lezer kan vanwege de ondertekening van het gedicht door Vos bij de ‘ik’ ook aan de dichter gedacht hebben, die in dat geval 

door te spreken van ‘mijn Burg’ een opvallend autoritaire positie inneemt als schouwburghoofd.

27  De datering van de ontvangst is terug te vinden in Worp 1920, 171. Het gedicht, ‘Aan Zyn Keurvorstelyke Doorluchtig-

heidt, zyn Hoogheidt, zyn Hoogheidt de Prins van Oranje, de Vorst van Nassou, En &c. &c. toen Haar d’Ed. Ed. Achtbaare 

Heeren Burgermeesteren van Amsterdam de Nieuwe Schouwburg vertoonden’ staat in Adg II, 134-135. 
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4.2.1 De poëtica van het nut

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2.1) heb ik laten zien hoe Vos in gedichten aan stadsregenten steeds 
opnieuw benadrukte welk nut hij als dichter voor hen kon hebben. Ook wanneer het om to-
neel of de schouwburg gaat, is er in het werk van Vos zo’n discours van het ‘nut’ te onderschei-
den. Voortdurend benadrukte Vos het belang van het toneel en de schouwburg voor de stad, de 
burgemeesters en hun beleid. Vos verzette zich daarbij regelmatig tegen de calvinistische to-
neelkritiek, maar zonder de tegenstellingen op de spits te drijven.28 Daarmee ondersteunde hij 
de agenda van de Amsterdamse regenten, die de schouwburg draaiende wilden houden vanwe-
ge haar representatieve en maatschappelijke functie maar daar niet teveel publiek debat over 
wilden. De poëtica van het nut speelde een rol in verschillende puntdichten, maar ook in lan-
gere politieke gedichten, en natuurlijk in het volledig aan de schouwburg gewijde gedicht dat 
in 1665 geschreven en opgevoerd werd ter ere van de opening van de verbouwde schouwburg. 

In puntdichten staat vaak de (calvinistische) kunstkritiek centraal, maar de reactie daarop 
is niet altijd even inhoudelijk. Vos drijft steeds op woordspelige wijze de spot met de kritiek, 
maar stelt daar niet echt iets tegenover. Dat heeft natuurlijk alles met het genre te maken.29 In 
de meeste gevallen lijkt het ook geen reactie op één concrete aanval. In een voorbeeld van zo’n 
gedichtje, ‘Aan N.S.’, krijgt een criticus die de schouwburg vergeleken heeft met een bordeel 
de bal puntig teruggekaatst: ‘De Schouwburg is, zeidt Fop, een hoerhuis voor veel liên [lieden, 
NG]. / Is ’t waar? zoo zalmen Fop veel in de schouwburg zien.’30

Soms stelt Vos wel een inhoudelijk argument tegenover de (calvinistische) toneelkritiek, 
zoals bijvoorbeeld in het gedichtje ‘Aan de Laster’: 

De godtsdienst roept de ziel: het lyf de zorg voor ’t leeven.   roept: doet een appel op

Elk heeft zyn eigen tydt; wee die hier teegenstreeven. 

Wie tydt in tyden vindt wordt geen tooneel ontzeidt.   tyden: het aardse  

Zoo leert men, door het spel, noch deugdt in leedigheidt.31  leedigheidt: vrije tijd

Zoals de godsdienst een appel doet op de ziel, zo doet het (aardse) leven een appel op het lijf, al-
dus de eerste chiastische regel van het gedichtje. De tijd op aarde mag door iedereen zelf inge-
vuld worden (2) en wie daar tijdens het aardse leven tijd voor heeft (‘Wie tydt in tyden vindt’, 3) 
mag niet ontzegd worden naar het toneel te gaan. Immers, zo concludeert de laatste regel: zo 
kan in de vrije tijd ook nog wat deugd bijgebracht worden. De kritiek uit calvinistische hoek 

28  Zie over kritiek aan het adres van de schouwburg uit calvinistische hoek bijvoorbeeld Wybrands 1873, 117-123. Vos 

lijkt met zijn verdediging niet rechtstreeks deelgenomen te hebben aan debatten met predikanten, zoals bijvoorbeeld 

Vondel dat wel deed (vgl. Wybrands 1873, 119 en Wille 1963). Over dit verschil tussen Vos en Vondel meer in hoofdstuk 7.  

29  Zie over het puntdichtgenre o.a. hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.3, literatuurverwijzingen in noot 40. 

30  Puntdicht 448, Adg I, 432. Wie schuilgaat achter de initialen ‘N.S.’, weet ik niet. Andere voorbeelden zijn de puntdich-

ten 14 (Adg I, 356), 225 (Adg I, 393, ook in AH 1658 en Vos 1658(c)) en 704 (Adg I, 478, ook in AH 1658 en Vos 1658(c)). 

31  Dit gedichtje is in 1665 achter de Inwyding gepubliceerd, in de afzonderlijke uitgave en in Adg II, 90. Eerder al verscheen 

het onder de titel ‘Voor de binnedeur van de Schouwburg’ (puntdicht 46, Adg I, 362, ook in AH 1658, Vos 1658(c) en Van 

Domselaer 1660), op Vingboons’ plattegrond van de schouwburg uit 1658 (zie afbeelding 11; vgl. Oey-de Vita & Geesink 

1983, 216; of Kuyper 1994, afbeelding 633). De tekst was vanaf 1654 ook daadwerkelijk te lezen boven de tweede ingang van 

de schouwburg, en werd na de verbouwing in 1665 opnieuw in het portaal opgenomen (Wybrands 1873, 87).  
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wordt hier dus gepareerd door de functies van godsdienst en toneel te vergelijken en daarbij 
het didactische aspect van toneel te onderstrepen. Ook in de Zeekrygh wordt een dergelijke ver-
gelijking gemaakt, over toneel en ‘preekstoel’ wordt gesteld dat beide ‘maghtigh [zijn] om een 
Staat te wonden, of te heelen’.32 

Het toneel werd dus verdedigd en geprezen vanwege deugdbevorderende en overheidson-
dersteunende functies. Deze verdiensten werden in verschillende gedichten uitgewerkt en 
uitgebreid. Het uitgebreidst is de aandacht voor de schouwburg in de Vergrooting van Amster-
dam, een lang dramatisch gedicht dat Vos in 1662 schreef ter gelegenheid van de vierde stads-
uitleg.33 Op zeker moment in dit gedicht leidt Minerva Juno rond in Amsterdam. Ze bekijken 
de Beurs, de schermschool, de kerken en ten slotte de schouwburg: 

240 Hier beurt de Schouwburg ’t hooft, tot oefning van ’t verstandt,

 Die nu in ’t vorstlijk kleedt, uit zucht tot Staat, komt woeden; nu: nu eens, woeden: tekeer gaan 

 Dan in een hardersrok het minnevuur verbreit.  Dan: dan weer

 ’t Bedrijf der speelen toont de voor- en teegenspoeden.

 Door wyze lessen wordt men tot de deugdt geleit.

32  Adg I, 299-332, regel 563-564.

33  Adg I, 809-838; Vos 1662(c). Zie over dit gedicht ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.1. 

Afb. 11 Plattegrond van de schouwburg van Van Campen door Philips Vingboons, 1658. Universiteit van Amster-

dam, Bijzondere Collecties, OTM Pr. C 1666. Het bovenste van de twee gedichtjes in het midden is van Vos, het on-

derste van Vondel.
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245 Tooneelspel leert het volk hun overheeden eeren.

 Een spreekende schildry is d’allerbeste baak.   baak: baken

 Het Staatnutspel behaagt het oog en oor der heeren.

 Wie voor zyn burgers waakt vereist bywyl vermaak.  vereist: verlangt

 (240-248)

Minerva onderstreept hier de veelzijdigheid van de schouwburg en zet het nut van toneel voor 
zowel overheid als onderdanen uiteen. Behalve naar de wijze lessen die tot deugd leiden (244), 
wordt ook verwezen naar het scherpen van het verstand (240); het bijbrengen van gezagsge-
trouwheid bij het volk (245); en het vermaken van de regenten (247-248). In de beschrijving 
van de vertoningen die Vos in 1654 in opdracht van de stadsregering maakte om de vrede met 
Engeland te vieren, was in een vergelijking tussen Rome en Amsterdam ook aandacht voor de 
ontspannende functie van toneel.34 In de Vergrooting is het met al deze lof overigens nog niet 
gedaan met de aandacht voor de schouwburg: op de geciteerde passage volgt nog een weerleg-
ging van de calvinistische toneelkritiek (249-257).    

Een aanvulling op de verdiensten van het toneel die in de Zeekrygh en de Vergrooting ge-
noemd worden, vormde het didactische nut voor de bestuurders zelf, zoals bijvoorbeeld in het 
gedicht dat Vos aan Jan Six schreef bij zijn benoeming als schouwburghoofd.35 In dit gedicht 
somde Vos speels op wat een eindeloze mogelijkheden hij als schouwburghoofd had om van 
alles en nog wat op het toneel te krijgen. Het voornaamste doel daarbij was het ‘onderwijzen’ 
van ‘vorsten’: ‘Ik geef een vorst doorluchte raaden; / En help hem vaak uit groot gevaar.’36

Uitzonderlijker is de redenering dat de schouwburg de stadsregering beschermt tegen 
godsdienstige bemoeienis, zoals in het gedichtje ‘Twee noodzaaklykheeden’.37 In dit gedicht-
je worden schouwburg en soldaat wat betreft hun nut voor de stad op één lijn gesteld, allebei 
kunnen ze ervoor zorgen dat het kerkelijk gezag zich niet met de stedelijke overheid bemoeit: 

De Schouwburg en soldaat zyn ’t Raadthuis overwaart:

Deez’ dient het door haar spel, die helpt het door zyn zwaardt.

’t Ontzagh van deeze twee kan ’t vuur der outers blussen.  ontzagh: macht

Waar spel, noch krygsman is, begeert de stoel het kussen.  stoel: preekstoel

De genoemde verdiensten van de schouwburg komen in verschillende gedichten terug.38 In 
twee gedichtjes die opgenomen zijn op de schouwburgprenten van Salomon Savery (1594-
1678) uit 1658 (zie afbeeldingen 12 en 13) wordt een en ander bovendien rechtstreeks in ver-
band gebracht met de stedelijke overheid van Amsterdam: ‘Voor het toneel van de Schouwburg 

34  Adg I, 601-611, regel 22-27. Zie hoofdstuk 2, p. 72.

35  Zie eerder in dit hoofdstuk, noot 15.

36  Ik citeer dit uit de vroege variant van het gedicht (A in bijlage 2), waarin dit regels 19-20 zijn. In de latere variant  

(B in bijlage 2) is alleen de eerste regel in iets gewijzigde vorm overgebleven, maar dat verandert de betekenis nauwelijks. 

37  Puntdicht 32, Adg I, 359. Het gedichtje is ook gepubliceerd in AH 1658 en Vos 1658(c). 

38  Nog enkele voorbeelden: in het portretgedicht voor Coster (Adg I, 172) prijst Vos de geportretteerde omdat hij van-

wege het ‘Stadt- en Staatnutspel’ de Academie stichtte, waar het toneel het ‘woeste volk’ kan betomen door hen de ‘plicht 

der onderdaanen’ bij te brengen; in puntdicht 206, ‘Op de schouwburg’ (Adg I, 390, ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en 

Vos 1658(c)) staat de didactische functie voor het volk centraal; terwijl het in het grafschrift voor Bredero (Adg I, 745) weer 

gaat over de mogelijkheid om het volk met toneel op haar ‘plichten’ te wijzen.     
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Afb. 12 Het toneel van de schouwburg van Van Campen, prent door Salomon Savery met daaronder een gedichtje 

van Vos, 1658. Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, OTM Pr. A 1a.

Afb. 13 De zaal van de schouwburg van Van Campen, prent door Salomon Savery met daaronder een gedichtje 

van Vos, 1658. Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, OTM Pr. A 2.
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t’Amsterdam’ en ‘Voor de zitplaatsen’.39 In het eerste gedichtje staat dat de schouwburg ‘waakt 
voor ’t Y, tot schrik van al die ’t Raadthuis wraaken’ (2). Daarop volgt een opsomming van al-
les wat op het toneel vertoond kan worden om dit doel te verwezenlijken, van ‘vreêverbondt’ 
tot ‘Staatkrakkeel’. In het tweede gedichtje, over de zitplaatsen, ligt de focus vanzelfsprekend 
meer bij het publiek, en dat is dan in dit geval het volk. Er wordt een opsomming gegeven van 
de didactische waarden van de schouwburg: het volk leert onder andere ‘huisnutte schran-
derheeden’, trouw en burgerplicht. En bovendien: ‘Tooneelspel leert het volk hun ydelheeden 
[nietigheid, NG] kennen’ (6). 

4.2.2 Woord en beeld

Naast de ‘poëtica van het nut’ speelde ook Vos’ imago als ‘man van het beeld’ een belangrijke 
rol in de patronagerelatie met de Amsterdamse stadsregenten: als vertoningenmaker en beeld-
dichter en door visueel te schrijven kwam hij tegemoet aan de voorkeuren van de regenten.40 
Dat imago heeft baat bij Vos’ profilering als ‘theaterman’, en andersom wint Vos’ profilering 
als ‘theaterman’ bij het imago als ‘man van het beeld’. Ik illustreer deze wisselwerking door in 
te gaan op de opvoerbaarheid van Vos’ gedichten en vertoningen, en door de verwantschap tus-
sen Vos’ enorme hoeveelheid beeldgedichten en het theater aan de orde te stellen. 

Gedichten en vertoningen op het toneel
Vos schreef vier gedichten waarvan bekend is dat ze ‘verbeeld’ werden in de schouwburg: het 
Ontzet van Koppenhaven, Traanen over de Doodt van Maria Stuart, de Vergrooting van Amsterdam en 
de Inwyding van de Schouburg.41 Over de voordracht van het Ontzet van Koppenhaven is het meest 
bekend. Er is een rolverdeling overgeleverd waaruit blijkt dat zeven acteurs als ‘dichter’ optra-
den, terwijl de overige acteurs figuren verbeeldden die een rol spelen in het gedicht.42 Het is 
aannemelijk dat deze figuren het gedicht verbeeldden in vertoningen, terwijl de acteurs die 
als dichter optraden, tegelijkertijd de tekst voorlazen. Behalve de rolverdeling is er ook een be-
schrijving van een vertoning overgeleverd die over de Deense overwinning gaat en die ook ach-
ter de afzonderlijke uitgave van het Ontzet is gepubliceerd: ‘Beschryving van de Vertooning op 

39  Adg I, 527-528. Deze gedichtjes zijn ook gepubliceerd in Van Domselaer 1660. Zie over de afbeeldingen bijvoorbeeld 

Kuyper 1994, afbeeldingen 634 en 635. 

40  Zie voor die voorkeur de vorige hoofdstukken. Over Vos en zijn reputatie als ‘man van het beeld’ ook Schenkeveld-

van der Dussen 2001 en Geerdink 2010(a). 

41  Het kan natuurlijk dat nog meer gedichten van Vos voorgedragen werden (vgl. bijvoorbeeld mijn hypothese over de 

performatieve functie van veel beeldgedichten in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2), maar dit zijn wel de enige gedichten die 

opgevoerd werden in de schouwburg. Zie Worp 1920 en Oey-de Vita & Geesink 1983. De gedichten werden meermaals op-

gevoerd: het Ontzet van Koppenhaven werd op 17 januari 1659 voor het eerst opgevoerd en daarna nog vijf keer; Traanen over 

de Doodt van Maria Stuart op 22 februari 1661 en daarna nog vier keer; de Vergrooting van Amsterdam is in totaal ook vijf keer 

opgevoerd, waarvan de eerste keer op 14 november 1662; en de Inwyding van de Schouburg is opgevoerd op de openingsavond 

van de nieuwe schouwburg, 26 mei 1665, en daarna nog ten minste drie keer. Dat de gedichten opgevoerd werden staat in 

de publicaties ervan, en staat ook vermeld in Worp 1920, 100 en in Oey-de Vita & Geesink 1983, 186 (voor het Ontzet), 197 

(voor de Traanen), 199 (voor de Vergrooting), 149 (voor de Inwyding). Zie aldaar voor meer informatie en het aantal opvoerin-

gen. Over de Inwyding ook Amir 1996 en Worp 1920, 132-134.  

42  De rolverdeling is opgenomen in Worp 1879, 83-84.
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de Waterzeege in de Zondt, door den Baron van Wassenaar, L. Amiraal, &c. bevochten’.43 Wat 
blijkens die beschrijving in deze vertoning te zien was, komt niet voor in het gedicht en er ko-
men figuren in voor die niet op de genoemde rolverdeling staan, dus de beschreven vertoning 
maakte waarschijnlijk geen deel uit van de opvoering. Wellicht is de vertoning er later bij be-
dacht en werd deze voor of na het declameren apart gepresenteerd. 

Voor de Vergrooting en de Traanen geldt dat ze waarschijnlijk op vergelijkbare wijze op het 
toneel gebracht zijn. Op de titelpagina van de Traanen staat dat het gedicht ‘Op de Schouw-
burg t’Amsterdam door meer dan seventig persoonen vertoont en uitgesproken’ is en in de 
titel van de Vergrooting staat ‘door meer dan tachentig persoonen uitgesprooken en vertoont’, 
wat doet vermoeden dat hier ook sprake was van een combinatie van ‘dichters’ en ‘vertoners’. 
Bovendien was achter de Vergrooting een vertoning opgenomen. In de titel van de Inwyding 
staat enkel dat het gedicht ‘vertoont’ werd in de schouwburg. Dat kan verklaard worden uit 
het feit dat de Inwyding volledig uit dialogen bestaat, waardoor het daadwerkelijk gespeeld 
kon worden. 

Hoe het ook zij: voor alle gedichten geldt dat de sterk visuele stijl van Vos (zie hoofdstuk 2, 
paragraaf 2.1.3) er een belangrijke rol in speelt, en in ieder geval voor de eerste drie gedich-
ten geldt dat ze een politieke aanleiding hadden. Vos verbond de schouwburg met deze voor-
drachten dus nadrukkelijk aan de politiek: hij toonde de regenten als het ware letterlijk hoe 
de poëtica van het nut die hij in zoveel gedichten voor het voetlicht bracht, via het beeld en in 
de schouwburg kon werken. Iets vergelijkbaars gebeurt in de vertoningen die Vos maakte bij 
stedelijke festiviteiten. Deze vervulden een spilfunctie in zijn stadsdichterschap, en omdat ze 
vaak ook in de schouwburg vertoond werden, belichamen ze als het ware de samenhang tus-
sen zijn functie als stadsdichter en als schouwburghoofd.

Beeldgedichten en toneel
Net als de vertoningen, speelden ook de beeldgedichten bij historieschilderkunst een rol in 
Vos’ profilering als theaterman. Een enkele keer zijn ze gericht aan schouwburgrelaties. Er is 
bijvoorbeeld een gedicht voor Margriet Lastman (1619-1692), echtgenote van ‘schouwburglief-
hebber’ Eugenius Fonteijn (1615-1671);44 er zijn drie gedichten voor collega-schouwburghoofd 
Tobias van Domselaer en één voor collega-schouwburghoofd Cornelis van der Cruyssen (1620-
1693); en er is een beeldgedicht waarin schouwburgauteur Joris de Wijze (1621-ca. 1665) een rol 
speelt.45 Het is een beperkt aantal, maar ook veel andere beeldgedichten van Vos zijn te rela-
teren aan zijn profilering als theaterman. In deze gedichten komen thema’s terug die ook in 
toneelstukken centraal stonden en worden die thema’s op vergelijkbare wijze gepresenteerd; 
daarnaast zijn poëticale uitspraken in de beeldgedichten (over de poëtica van de schilderkunst) 
vaak te koppelen aan toneelpoëticale uitspraken in andere gedichten.  

Een aantal van Vos’ beeldgedichten is op basis van de thematiek (van de bezongen schilde-
rijen) in verband te brengen met het contemporaine toneelrepertoire.46 Dat is opvallend, want 

43  Ook in Adg I, 612 en Van Domselaer 1660. 

44  Eugenius Fonteijn komt voor op een lijst van ‘Liefhebbers van de schouwburg’ uit 1652/53, opgenomen als bijlage in 

Dudok van Heel 1979, 36-38.

45  Adg I, 530; 560-561; 564; en 531.

46  Vgl. ook Luijten 1987, 29-30 en 132. Luijten somt elf thema’s op die Vos naar aanleiding van schilderijen centraal stelt 
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er was over het algemeen weinig overlap tussen onderwerpen in de schilderkunst en op het 
toneel.47 Een voorbeeld is de verbeelding van Cimon en Iphigenia op het schilderij van Jacob 
Adriaansz. Backer (1608-1651) en in het toneelstuk van Jan van Arp (ca. 1610-na 1640), dat vanaf 
1639 negen keer opgevoerd werd in de Amsterdamse schouwburg. Vos bezingt de afbeelding, 
in bezit van de Amsterdamse regent Abraham van Bassen (??-1680),48 op de voor hem kenmer-
kende wijze.49 Hij stelt dat het schilderij door Natuur zelf gemaakt is, en spoort Van Bassen, 
de afgebeelde Cimon en zichzelf aan om de lust die de slapende herderin Iphigenia opwekt te 
verzadigen zonder haar wakker te maken – door enkel te kijken dus. Dit weliswaar theatrale 
gedicht heeft duidelijk betrekking op de scène die afgebeeld is op het schilderij, en geeft dus 
geen aanleiding te veronderstellen dat Vos zich door het stuk van Van Arp heeft laten beïn-
vloeden – maar hij kan natuurlijk wel geïnspireerd zijn geweest door diens succes. Bij andere 
gedichten waarin toneelthema’s centraal staan, is de connectie tussen gedicht, schilderij en 
theater evidenter.50

Dat geldt bijvoorbeeld voor het gedicht ‘Op de Schildery, daar Jozef van Jempsar, Potifars 
huisvrou, tot onkuisheidt verzocht wordt’.51 Dit lange gedicht was behalve in Alle de gedichten 
opgenomen in Vos’ Strydt (1654), in de bloemlezing Klioos Kraam I (1656) en in de roofdruk van 
Van Duisberg.52 Uit de titel blijkt al dat Vos zich bij het schrijven van het gedicht niet enkel op 
het schilderij of het daarop verbeelde Bijbelverhaal gebaseerd heeft. De vrouw van Potifar heeft 
in de Bijbel immers geen naam, terwijl ze bij Vos de naam krijgt die Vondel haar gaf in zijn tra-
gedie Jozef in Egypte (1641): Jempsar. Vondels tragedie was razend populair en werd tussen 1641 
en 1649 veertig keer opgevoerd.53 De precieze ontstaanscontext van het gedicht van Vos kennen 
we niet, maar de publicatiegeschiedenis toont aan dat het in ieder geval voor een breder pu-
bliek beschikbaar was. Dat brede publiek kon Vos door verwijzing naar Vondels populaire stuk 
natuurlijk aan zich binden. Behalve door gebruik van de naam van het toneelpersonage, deed 
Vos dat in het gedicht door een beschrijving te geven van de interactie tussen Jozef en Jempsar 
zoals je die eerder in een toneelstuk dan op een schilderij verwacht: 

en die in dezelfde periode onderwerp van een toneelstuk waren: Cimon en Ifigenia;  Herodes’ kindermoord; Judith en Ho-

lofernes; Achilles en Polyxena; Willem de Goede; Polyxena; Lucretia; Hester en Haman; Electra; Jozef in Egypte; en Jephta.

47  Sluijter 2010, 285-286. 

48  Deze Abraham Ernst van Bassen was in 1657 regent van het Nieuwezijds Huiszittenhuis, hij staat op een schilderij 

van Ferdinand Bol, vgl. Blankert 1982, 156. Over hem ook Luijten 1987, 131, die verwijst naar Bijtelaar 1962, 65. Bijtelaar 

noemt Van Bassen in een rijtje regentennamen met pompeuze graven in de Oude Kerk, en ook andere bronnen wijzen erop 

dat hij deel uitmaakte van het regentenpatriciaat. Voor zijn familie: Elias 1903-1905, deel I, 303-304. Het schilderij van Bac-

ker bevindt zich in het Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig, zie voor een foto Weber 1991, 378.

49  ‘Op een slaapende Harderin, die van Chimon gezien wordt; in de groote zaal van Abraham van Bassen: door Bakker 

geschildert’, Adg I, 541. Het gedicht is ook opgenomen in Vos 1654(b) en Vos 1658(c). Zie over Vos’ gedicht en andere verbeel-

dingen van dit thema (in woord en beeld): Sluijter en Spaans 2001. 

50  Ik wil benadrukken dat ik hiermee geen uitspraak doe over de vraag of de schilderijen toneelscènes verbeeldden; daar-

over discussieerden Marijke Meijer Drees en Gary Schwartz naar aanleiding van Schwartz’ Rembrandtbiografie (Schwartz 

1984) in de Nieuwe Taalgids (Meijer Drees 1985 en 1987; Schwartz 1987). Zie over de mogelijke verwantschap tussen schilde-

rijen en toneelscènes ook Konst 1996.    

51  Adg I, 569-571. Schilder en eigenaar zijn onbekend.

52  Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c).

53  Vgl. Oey-de Vita & Geesink 1983, 176. 
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De vrou verzoekt haar knecht: maar d’eer laat zich niet schennen. 

Zy noemt hem dienstbre slaaf. hy schijnt het niet t’ontkennen.

 Zy brandt. hy brandt niet min. zy naar het vuil genot 

 Van haar onkuische lust. hy naar de hulp van Godt.

Zy vleit. hy grauwt. zy bidt. hy toont zich heel vol tooren. 

Zy biedt hem rijkdom aan. hy walgt van haar te hooren.

 Zy dreigt met aardtsch geweldt. hy haar met ’s hemels roê.

 Zy rukt haar boezem op. hy sluit de zijne toe.

Zy oopentz’ om door ’t vlees zijn oogen te behaagen.

Hy sluitz’ om dat de lust zijn hart niet zal doorknaagen. 

(13-22)

Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien, is evidentia kenmerkend voor Vos’ beeldge-
dichten, maar deze beschrijving in staccato roept toch wel heel gemakkelijk een toneelscène 
voor ogen,54 vooral ook omdat het hier een dialoog betreft tussen personages op het schilde-
rij, in plaats van tussen personages op het schilderij en de beschouwers ervan, zoals in het 
volgende gedeelte van het gedicht wel weer het geval is, wanneer Vos Jozef aanspoort stand 
te houden: 

 O Jozef! sluit uw oog gelijk uw kuische borst: 

 Zoo gy uw hart hier niet bebolwerkt met een korst

Van hagel, ys en sneeuw, zoo wordt uw eer geschonnen. 

(23-25) 

Ook in ‘Haman by Hester en Assueer te gast &c. door Rembrandt geschildert’ zitten elemen-
ten die beter passen bij een toneelstuk dan bij Rembrandts schilderij (afbeelding 14).55 Er is in 
het gedicht veel aandacht voor uitgesproken hartstochten, bijvoorbeeld die van Ahasveros (As-
sueer), die ‘van wraak en raazerny bezeeten’ zou zijn (4). In het schilderij van Rembrandt zijn 
dergelijke emoties niet terug te herkennen. Een toneelstuk over dit onderwerp van de hand 
van Joannes Serwouters (1623-1677), Hester, oft verlossing der Jooden, werd in 1659 opgevoerd.56 
Rembrandts schilderij is door Schwartz in verband gebracht met deze opvoering. Het is in-
derdaad opvallend dat de eigenaars van het schilderij dezelfde zijn als degenen aan wie Ser-
wouters’ tragedie in 1659 werd opgedragen: het regentenechtpaar Joan Jacobsz. Hinlopen en 
Leonora Huydecoper. Het echtpaar kreeg het schilderij van Rembrandt waarschijnlijk in 1660 
in bezit.57 Dat het gedicht dat Vos vervolgens weer voor hen schreef naar aanleiding van het 

54  Misschien ook een intertekst is Jacob Cats’ Self-Stryt (1620), waartegen Vos ageert in puntdicht 382 (Adg I, 420). In Cats’ 

boek is de vrouw, ze heet bij hem niet Jempsar maar Sephyra, ook zeer fel, en worden zij en Jozef ook in dialoog opgevoerd. 

Zie over het theatrale van Vos’ gedicht ook Mourits 1990, 36.

55  Adg I, 565. Het schilderij van Rembrandt, Artaxerxes, Haman en Esther, bevindt zich in het Pushkin Museum in Moskou. 

56  Serwouters 1659. Voor de opvoering zie Oey-de Vita & Geesink 1983, 172. 

57  Zie Schwartz 1984, 277, 276, die overigens ook veronderstelt dat Vos’ gedicht afwijkt van zowel schilderij als toneelstuk 

juist omdat het zoveel nadruk op de hartstochten legt, terwijl die bij Serwouters en Rembrandt zeer subtiel verwoord/

verbeeld zouden zijn. Inderdaad is de ‘razerny’ van de koning in het toneelstuk van Serwouters afwezig, terwijl Vos er in 

zijn gedicht – naar analogie met het Bijbelverhaal in Ester 7 – veel nadruk op legt. Centraal staat echter zowel in Vos’ ge-

dicht als in het laatste bedrijf van Serwouters’ stuk de wanhoop van Haman. Zie Serwouters 1659. Meijer Drees 1985, 418-



4.2 profilering als ‘theaterman’ 115

schilderij ook elementen vertoont die in verband gebracht kunnen worden met het toneel-
stuk, hoeft dus niet te verbazen. Deze casus maakt duidelijk hoezeer toneel, poëzie en schil-
derkunst in samenhang een rol speelden in hetzelfde (regenten)netwerk.    

Dat blijkt ook uit het poëticale discours in de beeldgedichten, dat overeenkomsten vertoont 
met Vos’ toneelpoëtica. Traditioneel werden in poëticale teksten veel vergelijkingen gemaakt 
tussen de schilderkunst en de dramatische dichtkunst.58 De vergelijking tussen de effecten 
van toneel en schilderkunst was het gebruikelijkst. In beide kunsten werd in navolging van 
de klassieke retorica docere, delectare en movere nagestreefd, maar in de vergelijking stond met 
name movere centraal: het emotionerende effect dat bereikt kon worden door de levensecht-

419 verzet zich tegen Schwartz’ aanname dat het schilderij vervaardigd werd naar aanleiding van het toneelstuk, maar ze 

onderkent wel de mogelijkheid dat Rembrandt door het toneelstuk geïnspireerd was. Zij stelt dat het thema van schil-

derij en toneelstuk zo gangbaar was, dat Rembrandt zich niet noodzakelijkerwijs op Serwouters’ stuk gebaseerd hoeft te 

hebben. Dat is natuurlijk terecht opgemerkt, maar de opdracht aan het echtpaar Hinlopen-Huydecoper en de aanschaf 

van het schilderij zo kort daarna (zij kochten het van Rembrandt, vgl. Dudok van Heel 1969(a), 235) doen toch wel ver-

moeden dat er, in ieder geval voor het regentenechtpaar, een verband was tussen schilderij en toneelstuk (of Rembrandt 

nu daadwerkelijk een scène uit het stuk schilderde of niet).  

58  Alleen bij Vondel maakten deze vergelijkingen deel uit van een uitgewerkte toneeltheorie, voor het overige was het 

geheel van vergelijkingen tussen schilderkunst en toneel nogal diffuus, vgl. Konst 1995. 

Afb. 14 Rembrandt, Artaxerxes, Haman en Esther. Olieverf op doek, 73x94 cm, 1660. Pushkin Museum, Moskou.
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heid in tragedie en historiestuk.59 De beschouwer van een schilderij zou om die reden gelijk 
gesteld kunnen worden aan de toeschouwer van een theaterstuk.60 

Aan het poëticale discours van het nut waarmee Vos de schouwburg op de kaart zette, ligt 
de veronderstelling ten grondslag dat toneel een krachtig middel is om iets te bereiken bij het 
publiek. Deze veronderstelling werkte Vos ook uit in toneelpoëticale teksten en in teksten die 
toneelpoëticaal geïnterpreteerd kunnen worden. Een voorbeeld is het huwelijksgedicht voor 
de regenten(kinderen) Herman van de Poll (1641-1673) en Brechje Hooft (1640-1721), waarin 
Venus het toneel inzet om de aanstaande bruid te overtuigen van de geschiktheid van de brui-
degom en het belang van de liefde als zodanig.61 Terwijl Brechje ligt te slapen op het platte-
land, tovert Venus haar een schouwburg voor ogen, want ‘Toneelspel heeft de kracht om har-
ten te ontroeren’ (138). Er worden allerlei stukken gespeeld en vertoningen geënsceneerd die 
het belang van de liefde onderstrepen, en als Brechje uit haar droom ontwaakt, is er dan ook 
maar één conclusie mogelijk: ze wil zo snel mogelijk terug naar Amsterdam om met Herman 
van de Poll te trouwen. Dat het visuele karakter van toneel de bron is voor die kracht werd 
door Vos in de voorrede bij Medea verwoord in de beroemd geworden zinspreuk ‘het zien gaat 
voor ’t zeggen’.

Ook de poëticale uitingen in Vos’ beeldgedichten behelzen vaak ideeën over de uitwer-
king van het schilderij op de beschouwer. Vos benadrukte de didactisch-moralistische rol van 
schilderijen bijvoorbeeld door ze met preken te vergelijken,62 en benadrukte hoe een levendig 
schilderij een beschouwer aan kon zetten tot een bepaalde handeling. Net als in zijn toneel-
poëtica stond dus centraal hoe het krachtige beeld een nuttige uitwerking kon hebben op de 
beschouwer.63

De poëticale uitspraken in de beeldgedichten vertonen niet alleen inhoudelijk overeen-
komsten met Vos’ toneelpoëtica, maar worden ook met behulp van een vergelijkbaar arsenaal 
aan topen voor het voetlicht gebracht. Porteman heeft geconstateerd dat ‘[d]e overeenkomst 
tussen tragedie en het geschilderde historiestuk (…) in de toneelschrijfkunst een topos’ was,64 
en dat blijkt ook het geval in de beeldgedichten van Vos. In het gedicht aan collegaschouw-
burghoofd Cornelis van der Cruyssen, over een schilderij waarop het lijden van Christus af-
gebeeld is, noemt Vos het bezongen schilderij een ‘schouspel’. In andere beeldgedichten ge-
beurt iets vergelijkbaars. In het gedicht ‘Gevecht van de Horacien en Kuracien; door K. M. 

59  Vgl. Sluijter 2010, Konst 1995, en in mindere mate ook Porteman 2003 en Becker & Kibedi Varga 1993. Puttfarken 2005 

(m.n. hoofdstuk 3) laat zien hoe Aristoteles’ Poetica met name het emotionerende effect aan zowel tragedie als schilder-

kunst verbindt.  

60  Vgl. hierover ook Van Eck 2007, m.n. hoofdstuk 5. 

61  Adg II, 209-216. Herman van de Poll was de zoon van burgemeester Joan van de Poll; Brechje Hooft was de dochter van 

burgemeester Hendrik Hooft (1617-1678), zie Elias 1903-1905. 

62  Zie hierover ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2.

63  Ook Weber 1991, 195-251, wijst op de overeenkomsten. Hij veronderstelt dat Vos zich bij het schrijven van beeldge-

dichten liet beïnvloeden door de affectenleer uit het theater. Sluijter 2010 laat zien hoe het Senecaans-Scaligeriaanse ka-

der van Vos’ Aran en Titus in de manier waarop de toeschouwer bewogen wordt overeenkomsten vertoont met de manier 

waarop Rembrandts schilderijen uit de jaren dertig dat doen. Poëticale uitspraken in de beeldgedichten van Vos zijn vaak 

zo algemeen geldend dat over de wijze waarop movere een rol moet spelen weinig afgeleid kan worden, maar dat movere 

van het grootste belang geacht wordt, is duidelijk.

64  Porteman 2003, 29. 
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geschildert. Aan Mejuffer Leonora Huidekoopers van Maarseveen’ wordt het schilderij als ‘een 
schouwburg van de Moordt’ gepresenteerd.65 Deze formulering doet bovendien denken aan de 
manier waarop Vos gebeurtenissen in politieke gedichten presenteerde: in de Zeekrygh heet het 
bijvoorbeeld op zeker moment: ‘(…) In ’t treurspel, vol van wee, / Dat wy op ’t woest toonneel 
der golleven beschouwen’,66 en in het Ontzet van Koppenhaven is te lezen: ‘De fiere Dapperheidt 
en vreeselyke Doodt, / Ontslooten hier ’t gordijn der wreede zeetooneelen’.67 In het gedichtje 
‘Voor de zitplaatsen’ kreeg toneel door welsprekendheid macht ‘om ’t hart als was te kneeden’ 
(4); terwijl Vos in een gedicht bij een marmeren Christus ten slotte dat beeld de macht toeken-
de ‘het hart van steen te kneeden’.68 

4.2.3 Reclame voor het schouwburgrepertoire

Vos refereerde in zijn werk minder aan toneelauteurs dan je op basis van zijn biografie wellicht 
zou denken. Des te meer betekenis moeten we hechten aan de auteurs die Vos wél noemde: dat 
zijn vaak dichters die toneelstukken schreven met politiek-actuele thematiek, en die enige be-
kendheid en populariteit genoten in kringen van stadsregenten. Dichters als Coster, Vondel, 
Brandt en Hooft bijvoorbeeld, met wie Vos ook persoonlijk in contact stond.69 In weinig van de 
gedichten voor deze dichters worden de geadresseerden als toneelauteurs gepresenteerd, maar 
wanneer dat wel het geval is, is dat veelal binnen het kader van het poëticale discours van het 
nut; of onder verwijzing naar stukken met politieke thematiek.70 In het portretgedicht over 
Vondel benadrukte Vos bijvoorbeeld dat deze auteur de mensen met zijn toneel onderrichtte 
en Amsterdam beroemd maakte; in het portretgedicht over Coster, waarin hij de geportret-
teerde vooral als de stichter van de schouwburg presenteerde, noemt Vos ‘Stadt- en Staatnut-
spel’ als diens belangrijkste drijfveer.71 Een gedichtje dat aan Hooft is gericht, is een fictioneel 
grafschrift van de historische figuur Geeraerdt van Velzen. Vos heeft het niet expliciet over het 
toneelpersonage van Hooft, maar refereerde met dit gedichtje natuurlijk wel aan diens politie-
ke stuk Geeraerdt van Velzen uit 1613.72 Het gedicht waarin Vos de schimpdichters van Vondels 
Maria Stuart (1646) de les las, is in feite een politiek gedicht over de dood van Frederik Hendrik 
en de burgeroorlog in Engeland.73

65  Adg I, 547-548.

66  Adg I, 299-332, regel 278-279.

67  Adg I, 489-519, regel 640-641. Zie voor andere voorbeelden elders in de Zeekrygh (Adg I, 299-332; regel 652); het Ontzet 

van Koppenhaven (Adg I, 489-519; regel 540, 796, 934); en de Scheepskroon (Adg II, 119-132; regel 140). Het omgekeerde gebeurt 

bijvoorbeeld in de Vergrooting, daar wordt het toneel vergeleken met een ‘spreekende schildry’, zie het citaat eerder in dit 

hoofdstuk, p. 109. 

68  Adg I, 527-528 en ‘Christus geboorte van marmer’, Adg I, 544-545, het eerste gedicht uit de reeks gedichten op schilde-

rijen en beelden op de buitenplaats van Joan Huydecoper.  

69  Dat blijkt onder andere uit de verschillende gedichten die Vos voor hen schreef, vgl. hoofdstukken 1 en 7. 

70  Een uitzondering is een gedichtje bij het huwelijk van Brandt in 1652 (Adg I, 682), waarin Brandts toneeldichterschap 

speels afgezet wordt tegen zijn predikantschap.  

71  De portretgedichten over Vondel en Coster staan in Adg I, 155 en 172.

72  ‘Aan den Eed. Heer P.K. Hooft, Ridder, Drost van Muiden &c.’, Adg I, 721.

73  ‘Aan d’algemeene Rymers of galbrakers, toen J. v. Vondel het treurspel van Maria Stuart, &c.’, Adg I, 285-286. Zie over 

dit gedicht verder hoofdstuk 7, paragraaf 7.3. 
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Andere toneeldichters die voorkomen in Vos’ gedichten spelen een minder prominente rol 
in zijn oeuvre (hoewel ook deze dichters waarschijnlijk tot Vos’ persoonlijke netwerk hebben 
behoord), maar ze schreven allemaal toneel met politiek-actuele thema’s. Vos schreef bijvoor-
beeld twee gedichten voor Jurriaen Bouckart (1599/1600-1664) en zijn vrouw Judith Menton.74 
De twee treurspelen van de katholieke koopman Bouckart, De nederlaagh van Hannibal (1653) 
en Ballingschap van Scipio (1658), waarvan vooral de eerste zeer populair was, vielen vanwege de 
politiek-actuele thematiek erg in de smaak bij de stadsregenten. De burgemeesters lieten De 
nederlaag van Hannibal in 1657 tweemaal opvoeren voor hoge buitenlandse gasten.75 In een van 
de gedichten voor Bouckart, een hofdicht, stelt Vos dat de dichter zijn oor streelt als hij Han-
nibal laat horen (19), of, verwijzend naar Bouckarts tweede toneelstuk: 

 (…) als zyn Scipio, die door zyn dapperheidt

Zyn vyanden verwon, en eigen volk deedt beeven, 

 Zyn oorlogsdeugden, voor de Roomsche Raadt, bepleit. 

De Stadt wordt hem verboôn van die zyn daaden preezen. 

 De zorg voor ’t Algemeen ontziet geen noodig quaadt. 

Wie voor de vryheidt vreest mach ’t allerquaadtste vreezen.

 Een zeegbaar veldtheer is onsachlyk voor de Staat.76  zeegbaar: bescheiden, onsachlyk: groots

(22-28)       

Vos geeft hier een korte samenvatting van de episode uit het leven van Scipio Africanus die 
centraal stond in Bouckarts stuk: Scipio heeft als veldheer succes na succes geboekt voor de 
Romeinen, maar moet zichzelf voor de Romeinse rechtbank verdedigen omdat hij verdacht 
wordt van zelfverrijking en omkoping. Bij die verdediging toont Scipio zich een ware Repu-
blikein door het belang van Rome boven zijn eigen belang te stellen en zichzelf ballingschap 
op te leggen, ondanks zijn onschuld. Vos laat op zijn samenvatting drie sententies volgen die 
deze Republikeinse daad prijzen, maar in zulke algemene bewoordingen dat ze ook betrokken 
konden worden op de Amsterdamse regering. 

74  ‘Aan Overveen in de Rondehoep, Hofstee van d’E. Heer J. Boukart’ (Adg I, 263-264) en ‘Doornekroon, voor Judith Men-

ton, Huisvrou van den E. Heer Jeuriaan Boukart’ (Adg I, 763-764). Andere gedichten voor toneeldichters zijn die aan Joan 

Dullaert (1630-na 1682) en een gedicht voor Lambert van den Bosch (1610-1698). Voor Dullaert: ‘Aan J. Dullaart, toen hy 

my, neevens den E. Heer Advokaat Jonas Kabeljau, en andere, op visch ten eeten hadt’ (Adg I, 296). Voor Van den Bosch: ‘Op 

Lambrecht van den Bosch, toen hy het spel van de Witte- en Roode Roos gerijmt hadt’ (Adg I, 448). In deze gedichten gaat 

Vos eigenlijk nauwelijks in op de (politiek-actuele) thematiek van hun werk, al refereert hij er in het gedicht aan Van den 

Bosch wel heel duidelijk aan: dit gedichtje is geschreven naar aanleiding van diens toneelstuk Roode en Witte roos, of Lank-

aster en York (1651), zo blijkt uit de titel. Vos schreef ook een gedichtje waarin Joris de Wijze een rol speelt (Adg I, 531, ook 

in Vos 1650(b), VNG 1653 en Vos 1658(c)). Deze auteur schreef geen politiek-actuele stukken (hij schreef in 1646 het liefdes-

spel Lactance en Nicole en in 1659 het hofspel Voorzichtige Dolheit, een bewerking van Lope de Vega). Het gedichtje is echter 

ook niet echt aan Joris de Wijze gericht en van een heel ander karakter dan de andere gedichtjes aan toneelauteurs: het 

is een humoristisch beeldgedichtje en waarschijnlijk vooral geschreven als een literaire ‘vondst’ die refereerde aan actu-

ele religieuze kwesties. Andere toneelauteurs die voorkomen in Vos’ oeuvre zijn collegaschouwburghoofden, vgl. noot 1.  

75  Zie voor die opvoeringen Oey-de Vita & Geesink 1983, 184. Vgl. over Bouckarts populariteit onder de burgemeesters 

Smits-Veldt 2002(b), 140-141.   

76  Adg I, 263-264.
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Met zijn aandacht voor Bouckart liet Vos zien oog te hebben voor de maatschappelijke func-
tie van de schouwburg die voor de burgemeesters van belang was, zoals hij dat ook deed met 
zijn poëtica van het nut. Bouckarts eerste treurspel was echter ook een groot commercieel suc-
ces.77 Vos kon met zijn aandacht voor Bouckarts toneel dus ook zijn eigen (commerciële) succes 
als schouwburghoofd onderstrepen. Een schouwburghoofd moest voor omzet zorgen, zodat 
de kas van de godshuizen gespekt kon worden. Door verwijzingen naar het schouwburgreper-
toire kon Vos laten zien daar ook oog voor te hebben. 

Deels zal het succes van De nederlaagh van Hannibal te maken hebben gehad met het grote 
aantal vertoningen in het stuk.78 Ook Bontius’ Belegh en ontset van Leyden (1646), in 1660 door 
Vos opgeluisterd met vertoningen en daarna nog meer dan daarvoor een kaskraker,79 vol-
deed in meer dan één opzicht aan toneel zoals de stadsregenten dat waarschijnlijk voor ogen 
hadden. De nieuwe vertoningen werden als publiekstrekker vermeld op een aankondiging 
en het is dan ook niet verwonderlijk dat Vos met zijn bijdrage aan dit successtuk te koop 
liep door de beschrijvingen van deze vertoningen apart te publiceren en op te nemen in Alle 
de gedichten.80 De gedichtjes die Vos achter de aparte publicatie van deze beschrijvingen op-
nam, onderstrepen de politieke inhoud van het stuk en de connectie met de stadsregenten: 
behalve een portretgedicht van burgemeester Andries de Graeff (1611-1678) waren satirische 
gedichtjes opgenomen over de Opstandsfiguren Sonoy, Alva en Lumey.81 Zij spelen ook een 
rol in de vertoningen zelf. 

Vos liet in Alle de gedichten verder blijken vertoningen gemaakt te hebben bij twee toneel-
stukken van Vondel.82 In de afdeling ‘Beschryvingen der vertooningen op toneelen, zeegeboog-
en, blyde inkomsten en staacywaagens’ in Alle de gedichten I is een beschrijving opgenomen van 
de vertoning die Vos, ‘op het aanmaanen van J. v. Vondel’, ontwierp bij diens Jeptha (1659). Be-
schrijving en gedichtje lijken nergens anders gepubliceerd te zijn.83 Door publicatie in Alle de 
gedichten stond zwart op wit dat Vos door een belangrijk auteur als Vondel gevraagd was een 
vertoning te maken. Daarmee onderstreepte hij zijn autoriteit als vertoningenmaker, en daar-
mee als commercieel denkend schouwburghoofd. 

De andere vertoning bij een spel van Vondel is een dans bij Lucifer (1654). De beschrijving 
van de dans was opgenomen in een brief van Vos aan Vondel, die zelf blijkbaar iets anders voor 
ogen had maar naar het zich laat aanzien zonder dat hij daarom gevraagd had door Vos een al-

77  Voor de populariteit van het stuk: Oey-de Vita & Geesink 1983, 184. 

78  Vgl. Smits-Veldt 2002(b), 143-144. 

79  Voor de populariteit van het stuk: Oey de-Vita & Geesink 1983, 186. 

80  Adg I, 627-636 en Vos 1660(c). Voor de Leidse aankondiging uit 1660: Hogendoorn 1993, 370. Hogendoorn 1978, 70 be-

schrijft de publicatiegeschiedenis van de beschrijvingen. 

81  Adg I, 147-148; 184; 191; en 727. 

82  Het lijkt mij zeer aannemelijk dat Vos, uit hoofde van zijn functie in het schouwburgbestuur, ook betrokken was bij 

het ontwerpen van vertoningen voor andere toneelstukken. Het kan een bewuste keuze zijn geweest de beschrijvingen 

van die vertoningen niet op te nemen; het kan ook dat het ontwerp van andere vertoningen meer teamwork was dan bij 

de vertoningen die hij wel opgenomen heeft, en dat hij ze dus niet alleen onder zijn naam kon publiceren. Hoe dit ook zij: 

met de beschrijvingen die hij wél opneemt, wil hij in ieder geval geassocieerd worden. Zie over de vertoningen van Vos en 

de verschillen met vertoningen die Vondel zelf ontwierp: Smits-Veldt 1995.

83  Adg I, 626. Smits-Veldt 1995 gaat er wel vanuit dat de beschrijving apart gedrukt werd en verspreid onder het publiek, 

zodat de figuren in de vertoning herkend zouden worden. 
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ternatief voorgeschoteld kreeg.84 Uit de beschrijving blijkt hoe groots de door Vos voorgestelde 
dans eruit zou moeten komen te zien. Die beschrijving had hij echter ook op kunnen nemen 
in Alle de gedichten zonder de brief aan Vondel erbij te voegen. Door dat wel te doen, toonde Vos 
zijn daadkracht als schouwburghoofd. Hij presenteerde zich als een schouwburghoofd dat de 
commerciële belangen in het oog hield door het grote publiek met spektakel te trekken. Luci-
fer was in zijn geheel bedoeld als een grote publiekstrekker, maar kon die ambities niet waar-
maken omdat het stuk al na enkele voorstellingen verboden werd als gevolg van klachten uit 
de kerkenraad.85 In dat opzicht is het interessant dat Vos nog in 1658 een beeldgedicht publi-
ceerde bij de titelplaat van een uitgave van Lucifer.86 Het gedicht is opgenomen in Apollos Harp 
en moet, juist ook om die reden,87 beschouwd worden als een ‘schop na’ in de richting van de 
kerkenraad. Uit Vos’ aandacht voor de beoogde kaskraker Lucifer blijkt echter vooral dat hij zich 
afficheerde met zijn commerciële insteek bij het besturen van de schouwburg.

Zijn commerciële succes als schouwburghoofd onderstreepte Vos nog het meest door refe-
renties aan zijn eigen succes als toneelauteur. Ik heb in hoofdstuk 1 al laten zien dat Vos Aran 
en Titus in een verjaardagsgedicht voor Van Baerle voor het voetlicht bracht om zijn eigen suc-
ces als toneelauteur te benadrukken, en dat zou hij nog veel vaker doen. De profilering van Vos 
als theaterman bleef gedurende zijn hele carrière voor een deel gestoeld op het succes van zijn 
toneeldebuut: er is een aantal gedichtjes waarin Vos zich nadrukkelijk als de auteur van Aran 
en Titus presenteert. Natuurlijk is de beschrijving van de vertoning bij Aran en Titus opgeno-
men in Alle de gedichten,88 maar er is bijvoorbeeld ook een gedichtje ‘Voor de Schouwburg, toen 
’t Treurspel van Aran en Titus gespeelt wierdt’.89 Vos schreef verder een gedichtje naar aanlei-
ding van de Latijnse vertaling van het stuk, die hij presenteerde als de mogelijkheid voor zijn 
stuk om wereldroem te vergaren – wat wellicht niet heel erg voor de hand lag op basis van een 
schoolvertaling uit Tiel, zonder vermelding van de auteursnaam.90 Naar aanleiding van het 
drukken van Aran en Titus schreef Vos een gedichtje ‘Aan E.A.M.’91 Titus wordt daarin, net als 
in het verjaardagsgedicht voor Van Baerle, ten tonele gevoerd: ‘Nu wordt dien heldt gedrukt: 
maar hij verrijst door drukken. / Wie dapper is, verduurt [overleeft, NG] de Tijdt door helden-
stukken’ (5-6). De sententie waarmee het gedichtje afsluit – wie dapper is, verkrijgt door hel-
dendaden onsterfelijkheid – kan natuurlijk net zo goed op de held Titus, als op diens schepper 

84  Adg I, 651-653. Zie hierover ook hoofdstuk 7, p. 205-206.

85  Hierover bijvoorbeeld Hogendoorn 1993, 368-370.  

86  Adg I, 283-284, ook in AH 1658 en Vos 1658(c).

87  In Apollos Harp (AH 1658) zijn van Vos opvallend veel gedichtjes opgenomen die kritisch zijn over orthodox calvi-

nisme. Dat is te verklaren vanuit de samenstelling van de bundel, die sterk op religieuze polemiek gericht lijkt te zijn ge-

weest. Opvallend is dat er in de bundel ruimte is voor tegengestelde standpunten in religieuze twisten. De signatuur van 

de bundel is dus niet eenduidig, zoals in andere bloemlezingen wel het geval was, vgl. bijvoorbeeld Schwartz 1995 over de 

politieke signatuur van VNG. 

88  Adg I, 578. Deze vertoning is vóór 1662 niet in druk bekend, maar Buitendijk gaat er wel vanuit dat de vertoning van 

het begin af aan voorafging aan het stuk: Buitendijk 1975, 578. 

89  Adg I, 444-445.

90  ‘Toen het treurspel van Aran en Titus uit Duits in Latijn overgezet was &c.’, Adg I, 467. De vertaling was een product 

van de Latijnse school in Tiel, zie Vos 1658(a), en daarover: Buitendijk 1975, 79 en 497. 

91  Puntdicht 534, Adg I, 447. Ik weet niet wie schuilgaat achter de initialen E.A.M., het zou kunnen dat het om een ‘edele 

Amsterdammer’ met een M gaat.  
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betrokken worden, temeer omdat ‘stuk’ dubbelzinnig is en ook op ‘toneelstukken over helden’ 
kan slaan. Interessant is ook dat Vos in dit gedichtje benadrukt dat Aran en Titus wel drie maan-
den in zijn hoofd heeft gezeten, voor hij het op papier zette. Dat is blijkbaar iets om trots op te 
zijn: Van Baerle meldde in zijn brief aan Huygens ook al vol verwondering dat Vos wel een half 
jaar over zijn eersteling had nagedacht.92 

Naast de referenties aan Aran en Titus zijn er ook enkele gedichten waarin Vos ‘vooruitwijst’ 
naar zijn Medea, steeds in relatie tot de nieuwe schouwburg.93 Hoewel Medea zich nog moest 
bewijzen, benadrukte Vos met de referenties aan het stuk al dat hij bezig was met een spekta-
kelstuk dat de nieuwe schouwburg waardig was. Dat was niet alleen voor de stadsregenten een 
welkom vooruitzicht, maar ook voor de godshuisregenten, die voor de nieuwe schouwburg be-
taalden en uiteindelijk degenen waren die rechtstreeks baat hadden bij de inkomsten die Vos’ 
schouwburg opbrachten. 

4.3 De rol van de godshuisregenten  

Uit onderzoek naar de archieven van de godshuizen is gebleken dat de godshuisregenten zich 
tot 1672 eigenlijk nauwelijks met de organisatie van de schouwburg bemoeiden: zolang zij 
voldoende geld in de la kregen, lieten zij het meeste over aan de hoofden.94 Zowel voor de jaar-
lijkse herbenoeming als voor de dagelijkse gang van zaken waren de godshuisregenten voor 
Vos van weinig belang en in zijn oeuvre speelden ze lange tijd een kleine rol. Daarin trad ech-
ter na 1662 verandering op. De toegenomen aandacht voor de godshuizen en hun regenten in 
het werk van Vos is goed te verklaren door te kijken naar een gebeurtenis die Vos’ positie in 
de schouwburg aan het wankelen bracht: de poging van Jan Baptist van Fornenbergh (1624-
1696/1697) om de schouwburg over te nemen. De godshuisregenten gingen daarom voor Vos 
opeens een belangrijkere rol spelen.  

4.3.1 Gedichten voor godshuisregenten 

In Alle de gedichten I zijn enkele gedichtjes opgenomen die over het Burgerweeshuis gaan, of 
die wellicht voor deze instelling geschreven zijn. Er is een puntdichtje met de titel ‘Op ’t wees-
huis’,95 dat in twee regels de weldaden van het weeshuis aan de orde stelt, en er zijn drie beeld-
gedichtjes bij de allegorische plafondschilderingen die Cornelis Holsteyn (1618-1658) in 1656 
in de regentenzaal van het Burgerweeshuis maakte.96 In geen van deze gedichtjes legde Vos na-
druk op de verwantschap tussen het weeshuis en de schouwburg. Het zou natuurlijk kunnen 
dat Vos door zijn positie in de schouwburg gemotiveerd werd deze gedichtjes te schrijven, of 

92  Een vertaling van de Latijnse brief is opgenomen in het voorwerk van Alle de gedichten II. De brief, gedateerd 15 decem-

ber 1641, staat ook in Worp 1914, 254, en in Barlaeus 1667, 858. Ik heb de passage over Vos geciteerd in hoofdstuk 1, p. 31.

93  Namelijk in de Inwyding (Adg II, 77-88) en in een gedicht aan Huygens (Adg II, 135). Voor vooruitwijzingen als reclame 

zie ook Harms 2011, die illustreert hoe daarvan gebruik werd gemaakt in pamfletten.     

94  Vgl. Rasch 1991, 243.  

95  Adg I, 468. Ook opgenomen in Vos1654(b); Klioos Kraam 1656, en Vos 1658(c).

96  Adg I, 574-575. Zie Wagenaar 2009, 91; voor een afbeelding: Wagenaar 2009, 2. 
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dat zijn lidmaatschap van het schouwburgbestuur aanleiding was voor een opdracht van het 
weeshuis, maar de gedichten kunnen net zo goed in verband gebracht worden met zijn patro-
nagerelatie met de leden van de magistraat, die de eindverantwoordelijkheid had voor een ste-
delijk instituut als het Burgerweeshuis.     

De enige godshuisregent die vóór 1662 een individuele rol speelde in de gedichten van Vos 
is Abraham Alewijn (1607-1679), vanaf 1639 regent van het Burgerweeshuis.97 In het eerste deel 
van Alle de gedichten zijn twee gedichten gericht aan deze regent: een ongedateerd beeldgedicht 
bij een kunstwerk in Alewijns bezit, en een lijkdicht bij het overlijden van Alewijns vrouw 
Geertruid Hooftman in 1658.98 Het zijn gedichten die getuigen van een persoonlijke relatie 
tussen Vos en Alewijn, maar op geen enkele manier werd daarbij verwezen naar de schouw-
burg of het weeshuis als connectie. Het kan dan ook goed zijn dat Vos en Alewijn elkaar via 
andere kanalen kenden. Alewijn was een prominente Amsterdamse koopman met een grote 
interesse in kunst, en vanaf 1652 was hij bovendien kerkmeester in de Kalverstraat, in de Nieu-
wezijds Kapel.99 Vos kan hem dus tegengekomen zijn in de kringen van rijke, kunstminnende 
regenten, of simpelweg in zijn eigen buurt. Alewijn was bovendien betrokken bij de nieuw-
bouw van de Nieuwezijds Kapel en het is niet ondenkbaar dat ook Vos daarbij als glazenmaker 
een rol speelde.100  

In de gedichten voor Alewijn die gepubliceerd zijn in het tweede deel van Alle de gedichten en 
die waarschijnlijk na 1662 geschreven zijn, lijken schouwburg en Burgerweeshuis een grotere 
rol te spelen dan daarvoor. Er is opnieuw een beeldgedicht voor een kunstwerk in het bezit van 
Alewijn, maar deze keer kan dat kunstwerk rechtstreeks in verband gebracht worden met Ale-
wijns positie in het bestuur van het Burgerweeshuis. Het is een gedichtje naar aanleiding van 
een palmhouten appel waarin de zeven werken van barmhartigheid uitgesneden zijn.101 In een 
sententie verwoordt Vos zelf de connectie tussen Alewijns functie en diens kunstwerk: ‘Barm-
hartigheidt leert d’armen queeken’ (13). Bovendien verwijst Vos impliciet naar het toneel door 
in dit gedicht de poëtica van het nut te formuleren ten aanzien van het kunstwerk: ‘Een he-
mels beeldtwerk weet het volk / De deugdt, door ’t oog, in ’t hart te preeken’ (14-15). Ook in een 
gedicht bij Alewijns portret presenteert Vos hem, expliciet deze keer, als barmhartige regent 
van het Burgerweeshuis.102 

97   Zie voor een overzicht van de regenten van het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis Wagenaar 1767, dl. II, 286 

en 307. Hieronder zijn ook enkele regenten die later deel zijn gaan uitmaken van het stadsbestuur of verwant waren aan 

stadsbestuurders. Deze regenten heb ik hier buiten beschouwing gelaten omdat hun vroegere functie in een godshuis-

bestuur voor Vos overduidelijk niet de reden was om gedichten voor hen te schrijven. Een portretgedicht voor ene ‘Wil-

lem Pauw’, die dapper naar ‘de Oost’ ging, zou voor een regent van het Oudemannenhuis met die naam kunnen zijn en 

is vóór 1662 geschreven. Vanwege de inhoud van het gedichtje lijkt het echter niet voor de hand te liggen dat het over de 

godshuisregent gaat. 

98   Adg I, 568-569 en 707. 

99   Zie over Alewijn Dudok van Heel 2008, 972; Moser 2007, 259; Zandvliet 2006, 171-172; en Dirkse 2001, 59-60. 

100  Vgl. over die nieuwbouw Dirkse 2001, 59-60. 

101  Adg II, 159.

102  Adg II, 171. In een derde gedicht aan Alewijn dat in Alle de gedichten II gepubliceerd is, is die connectie weer minder 

duidelijk. Het is een gedicht dat waarschijnlijk geschreven is ter gelegenheid van de doop van Alewijns kleinkind Za-

charias Alewijn in 1663 (Adg II, 177). Zacharias (1663-1731) was het zoontje van Abraham Alewijns zoon Martinus Alewijn 

(1634-1684), voor wie ook een gedichtje opgenomen is in Adg II (pagina 178). Dit gedichtje zou bij dezelfde gelegenheid of 
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Er is dus een ontwikkeling waarneembaar in de gedichten voor de enige regent van het 
Burgerweeshuis die genoemd wordt in het eerste deel van Vos’ verzameld werk. Deze ontwik-
keling zou op zichzelf genomen niet erg veelzeggend zijn geweest, ware het niet dat er meer 
signalen zijn die erop wijzen dat Vos in Alle de gedichten II meer aandacht heeft voor het Bur-
gerweeshuis en zijn regenten dan in Alle de gedichten I, en in mindere mate geldt dat ook voor 
de aandacht voor het Oudemannenhuis (dat een kleiner belang had bij de schouwburg). Er is 
natuurlijk de Inwyding van de Schouburg t’Amsterdam uit 1665, die behalve aan Alewijn ook aan 
de andere regenten van het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis opgedragen werd. Ook 
in dit gedicht heeft Vos expliciet aandacht voor de godshuizen (zie paragraaf 4.3.3 voor een ana-
lyse). Aan één van de andere regenten van het Burgerweeshuis, Daniël Stevenon (1622-1666), 
wordt in Alle de gedichten II een portretgedicht gewijd, net als aan diens vrouw, terwijl Vos 
voor zover bekend met dit echtpaar geen persoonlijke relatie onderhield.103 Van grote beteke-
nis, ten slotte, zijn de wijzigingen in het hierboven besproken gedicht aan Six ter gelegenheid 
van Vos’ benoeming als schouwburghoofd. Het gedicht dat Vos waarschijnlijk in 1647 aan Jan 
Six schreef, is in de vorige paragraaf aan de orde gekomen vanwege de daarin aanwezige ‘poë-
tica van het nut’. Bij de opname van het gedicht in Vos’ verzameld werk in 1662 is het gedicht 
sterk uitgebreid en de ‘poëtica van het nut’ heeft daar niet onder geleden. Deze poëtica heeft er 
in de nieuwe versie van het gedicht zelfs een dimensie bij gekregen.104 Na de (langere) opsom-
ming van de ongekende mogelijkheden van Vos als schouwburghoofd, heeft hij toegevoegd: 

De noodigheidt mach veel bestaan.   De noodigheidt mach veel bestaan: het noodzakelijke

Myn zorgen zyn voor arm en ryken.    vermag/kan veel wagen

 Door zorg bewaart men d’onderdaan. 

(10-12)   

Vos benadrukt hier dat zijn inspanningen als schouwburghoofd noodzakelijk zijn, omdat hij 
daarmee zorg draagt voor zowel armen als rijken. Hij verwijst daarmee naar de charitatieve 
functie van de schouwburg, die in eerdere gedichten niet aan de orde kwam als onderdeel van 
de poëtica van het nut. 

De vermoedelijke oorzaak voor de toegenomen aandacht voor de godshuizen en hun ver-
wantschap met de schouwburg is de zogenaamde ‘coup’ van Van Fornenbergh, die een lange 
voorgeschiedenis heeft.

4.3.2 De ‘coup’ van Van Fornenbergh

Schouwburgacteurs waren in vaste dienst, maar verdienden niet genoeg om rond te komen. 
Daarom hadden velen er een andere baan naast, en vaak reisden de schouwburgacteurs in de 
zomermaanden, als de schouwburg gesloten was, met een toneelgezelschap door het land om 

in ieder geval voor hetzelfde kind Zacharias geschreven kunnen zijn, want in het gedichtje prijst Vos een zoontje van Mar-

tinus Alewijn.   

103  De portretgedichten voor Daniël Stevenon en Elisabeth Gillon staan in Adg II, 172 en 174. Ik kom hierop nog terug 

in de volgende paragraaf.  

104  Zie bijlage 2 voor de twee versies van het gedicht. 
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op die manier nog wat bij te verdienen. In 1645 bleek een groep acteurs van de Amsterdamse 
schouwburg daar genoeg van te hebben. Ze verlieten de schouwburg om als komedianten-
groep rond te gaan reizen – niet alleen tijdens de zomer, maar gedurende het hele jaar. Ze de-
den dat in eerste instantie samen met Engelse komedianten, maar in 1646 besloten ze zelf-
standig te gaan opereren. Jan Baptist van Fornenbergh richtte de groep op en kan ook gezien 
worden als de leider.105 Het Nederlandse komediantengezelschap boekte internationaal grote 
successen en werd een belangrijke concurrent voor de Amsterdamse schouwburg. De stadsre-
gering bleek de rondreizende toneelspelers namelijk niet ongunstig gezind. Na eerdere afwij-
zingen werd het gezelschap in 1653 toegestaan in Amsterdam op te treden en de magistraat 
woonde zelfs een voorstelling bij. Vondel, die goede contacten had met Van Fornenbergh en 
enkele andere van de rondreizende acteurs, schreef een welkomstgedicht voor de burgemees-
ters. Na het eerste optreden keerden Van Fornenbergh en zijn groep regelmatig terug voor 
optredens tijdens de Amsterdamse kermis. Dat het bestuur van de Amsterdamse schouw-
burg hier niet blij mee was, spreekt voor zich.106 De concurrentie tussen Van Fornenbergh en 
de Amsterdamse schouwburg nam toe toen Van Fornenbergh in Den Haag zijn eigen theater 
bouwde. Het theater had een coulissentoneel zoals ook buitenlandse hoftheaters dat hadden, 
en troefde daarmee de Amsterdamse schouwburg af.107 Bovendien aasde Van Fornenbergh op 
de beste Amsterdamse acteurs, zodat het schouwburgbestuur zich genoodzaakt zag acteurs te 
verbieden voor hem te gaan spelen. Dit veroorzaakte een hoop gedoe met contracten en kon 
niet voorkomen dat sommige toneelspelers de schouwburg ontrouw waren en voor Van For-
nenbergh gingen spelen.108 

De climax van de concurrentiestrijd werd bereikt toen Van Fornenbergh de Amsterdam-
se regering in 1663 voorstelde de schouwburg over te nemen. De burgemeesters hadden daar 
blijkbaar wel oren naar, want ze gingen met hem in gesprek. De voornaamste reden voor hun 
interesse was waarschijnlijk het modernere toneel dat Van Fornenbergh bezat, en dat hij na 
overname van de schouwburg zou kunnen verhuizen naar Amsterdam. Het ging uiteindelijk 
allemaal niet door, waarschijnlijk vanwege het grote financiële risico dat de stad zou nemen 
door met Van Fornenbergh in zee te gaan. De onderhandelingen liepen dus op niets uit en Van 
Fornenbergh bleef in Den Haag.109 

Vos zal na het horen van dit bericht opgelucht adem gehaald hebben, want als de stadsre-
gering in zee was gegaan met Van Fornenbergh, had dat vermoedelijk het einde betekend van 
Vos’ positie in de schouwburg. De schouwburghoofden werden zelf echter buiten de onder-
handelingen gehouden en het was voor Vos dus lastig invloed uit te oefenen op de beslissing 

105  Zie over Van Fornenbergh en zijn komedianten Albach 1977, voor de oprichting 59-60. 

106  Albach 1977, 68-71. 

107  Over inrichting en mogelijkheden van het schouwburgtoneel vóór en na 1665 is in de wetenschappelijke literatuur 

veel gediscussieerd. De meest recente bijdrage, inclusief een samenvatting van de discussie, is Elenbaas 2004. Onder coulis-

sentoneel moet een monotopisch toneel verstaan worden, dus een centraal podium waarop door decorwisselingen steeds 

verschillende plaatsen van handeling verbeeld konden worden – tegenover een polytopisch toneel, waarop de verschillen-

de plaatsen van handeling naast elkaar te zien waren, door met gordijnen of schermen af te sluiten compartimenten op 

het podium. Vgl. Elenbaas 2004, 288-289.    

108  Albach 1977, 90-91. 

109  Zie voor de gebeurtenissen in 1663 Albach 1977, 92-96



4.3 de rol van de godshuisregenten   125

van de stadsregering. Daar komt nog bij dat Vos’ belangrijkste patroon, Joan Huydecoper, kort 
tevoren (in 1661) overleden was, en dat Vos’ reputatie in 1660 een deukje opgelopen had vanwe-
ge de pamflettenhetze naar aanleiding van de vertoningen ter ere van Maria Stuart.110 De bur-
gemeesters van 1663 waren Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn (1613-1688), Hendrik Spiegel, 
Joan van de Poll en Simon van Hoorn (1618-1667). Er is geen reden om aan te nemen dat deze 
burgemeesters Vos niet gunstig gezind waren, maar zijn grootste beschermheren – naast Huy-
decoper waren dat Witsen en de broers De Graeff – ontbraken.  

Wie wel invloed uit konden oefenen, waren de godshuisregenten. Omdat een eventuele 
overname door Van Fornenbergh de afspraken met de godshuizen rechtstreeks zou kunnen 
beïnvloeden, werden enkele afgevaardigden uit de besturen van het Burgerweeshuis en het 
Oudemannenhuis betrokken bij de onderhandelingen. Het zal wellicht voor het eerst zijn 
geweest in Vos’ carrière als schouwburghoofd dat de godshuisregenten zo’n cruciale invloed 
konden uitoefenen op zijn positie. Het lijkt mij dan ook geen toeval dat Daniël Stevenon, die 
vanaf 1662 deel uitmaakte van het bestuur van het Burgerweeshuis en direct een belangrij-
ke rol speelde in de onderhandelingen met Van Fornenbergh, juist op dat moment door Vos 
geprezen werd in een portretgedicht.111 De koopman Daniël Stevenon of Lestevenon was een 
verre neef van Elisabeth Lestevenon, over wie vanwege haar affaire met Gabriël de Lalande 
in 1661 geschandaald werd in Amsterdamse societykringen.112 Het schouwburgbestuur had 
in 1661 de opvoering toegestaan van een toneelstuk over deze affaire, de Rampsalige Min, dat 
vervolgens door de burgemeesters verboden werd.113 Daniël Stevenon zal Vos dus niet zonder 
meer gunstig gezind zijn geweest, en in het licht van de onderhandelingen met Van Fornen-
bergh in 1663 was het voor Vos eens te meer zaak daar iets aan te doen en Stevenon voor zich 
te winnen. 

4.3.3 De nieuwe schouwburg en de Inwyding (1665)

Of de portretgedichtjes voor Stevenon en zijn vrouw er een rol bij hebben gespeeld, weten we 
niet, maar de dreiging uit Den Haag ebde weg en Vos wist zich bevestigd in zijn positie in het 
schouwburgbestuur. Na de afwijzing van Van Fornenbergh wilde Amsterdam desalniettemin 
een moderniseringsslag maken in de schouwburg. Burgemeesters en godshuisregenten beslo-
ten samen dat de schouwburg verbouwd moest worden, en kwamen daarmee tegemoet aan 
een wens van Vos. Er werd dus opnieuw een beslissing genomen ten aanzien van de schouw-
burg waar de godshuisregenten een belangrijke rol bij hebben gespeeld, en bovendien waren 
het de godshuizen die de nieuwbouw financierden. In de Inwyding, het aan hen opgedragen 
gedicht dat Vos bij de opening van de nieuwe schouwburg in 1665 liet voordragen, werden ze 
daarvoor expliciet bedankt.

110  Zie daarover hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2.  

111  Over Stevenons rol bij de onderhandelingen: Albach 1977, 93 en 110. Biografische gegevens over Stevenon bij Elias 

1903-1905.   

112  Zie over die affaire bijvoorbeeld Cordes 2008, 450-455 en Hekman 2010. 

113  Hekman 2010, 347-350. Hekman gaat uit van een zeer actieve rol van Vos bij deze opvoering, maar zijn argumentatie 

daarvoor is niet steekhoudend. Feit blijft wel dat Vos de opvoering als schouwburghoofd niet tegengehouden heeft. Vgl. 

over de Rampsalige Min Pels 1681, regel 637 e.v.; en bijvoorbeeld ook Te Winkel 1924, 462. 
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De schouwburgverbouwing werd in korte tijd gerealiseerd: in november 1663 werd Philips 
Vingboons door de schouwburghoofden gevraagd een ontwerp te maken, in de zomer van 1664 
werd begonnen met de bouw – waarbij Vos’ zestienjarige dochter Maria de eerste steen mocht 
leggen, zo blijkt uit een aan die gelegenheid gewijd gedichtje114 – en in mei 1665 was het nieuwe 
gebouw zo goed als af, in ieder geval af genoeg om het feestelijk te openen, wat gebeurde op 26 
mei 1665.115 Het lange dramatisch gedicht Inwyding van de Schouburg t’Amsterdam werd tijdens 
de openingsavond en enkele avonden daarna opgevoerd in de schouwburg.116 

Het gedicht is volledig in de dialoogvorm geschreven, en handelt op allegorische wijze 
over de totstandkoming van de bouw van de nieuwe schouwburg. De figuren Schouwburg en 
Dichtkunst proberen met hulp van Apollo om Minerva en Mercurius zover te krijgen dat ze 
een nieuw theater bouwen aan het IJ. Hoewel Minerva en Mercurius druk zijn met oorlogs-
voering – in 1664 was de Tweede Engelse Zeeoorlog uitgebroken – zijn ze bereid hun steentje 
bij te dragen aan de bouw. Ze worden nog enigszins opgehouden door Laster, maar zo gauw 
die van het toneel verwijderd is, staat niets de bouw van een nieuwe schouwburg meer in de 
weg en inderdaad wordt het gebouw, ter meerdere eer en glorie van het welvarende Amster-
dam, snel voltooid. 

Een van de voornaamste doelen van het gedicht lijkt het tonen van de mogelijkheden die 
het technische vernuft van het nieuwe theater bood.117 Mercurius betreedt het toneel bijvoor-
beeld vanuit de lucht: ‘Hier daalt hy van de lucht op vluggevleugelpennen [sic]’ (53). Tegelij-
kertijd maakte het gedicht deel uit van de profilering van Vos als theaterman ten dienste van 
de stadsregenten. Dat blijkt uit de centrale rol die de zeeoorlog in dit gedicht speelt. Mercurius 
en Minerva spreken hierover vanuit ‘Amsterdams’ perspectief – namelijk: de zeeoorlog als een 
handelsoorlog die noodzakelijk is om de vrije handel te waarborgen. Tegelijkertijd benadruk-
ken Apollo, Dichtkunst en Schouwburg in hun spreekbeurten steeds opnieuw hoe belangrijk 
het toneel voor stad en land is, ook in tijden van oorlog. Zo zegt Apollo tegen Dichtkunst: ‘Uw 
lessen zyn deurwrocht met landt en krygsbestier’ (12) en: 

 De Dichtkunst is by Prins en Koningen vermaart, 

 En heeft ’er toegang by, om haar geleert vertoogen: 

 Nu speeltze vreêbesluit: dan rechtze zeegeboogen.   rechtze: richt ze … op

 (20-22)

Net als in eerdere gedichten van Vos waarin de poëtica van het nut een rol speelde, wordt niet 
alleen het belang van schouwburg en toneel voor de politieke elite, maar ook de maatschap-
pelijk-didactische functie ten aanzien van het ‘volk’ benadrukt. Zo stelt Dichtkunst: ‘Waar 
menschen woonen eist men stichtige vermaaken’ (30). In de verdediging van de schouwburg 
tegenover Laster, een allegorisch personage dat vast de calvinistische schouwburgkritiek re-
presenteert, vullen Dichtkunst en Schouwburg elkaar naadloos aan: 

114  ‘Toen Maria Vos, mijn dochtertje, d’eerste steen van de Schouburg, t’Amsterdam, leide, den 24 van Lentemaandt, in 

’t jaar 1664’, Adg II, 89. Het gedicht is ook opgenomen achter Vos 1665.   

115  Zie over de schouwburgverbouwing en de openingsavond Amir 1996.  

116  Vos 1665; Adg II, 77-88. De twee gedichtjes die ook in Alle de gedichten op de Inwyding volgden (‘Toen Maria Vos …’ en 

‘Aan de laster’), waren ook opgenomen in Vos 1665. 

117  Zie ook Amir 1996, 258. 
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Last.  Om welk een reeden zou de Helvorst u verdelgen? 

Schoub.  Om dat ik ’t woeste volk, bevreest voor strafgedicht, 

 Doe luistren naar de deught, daar ’t helsgedrocht voor zwicht. 

Dichtk.  De Schouburg is een school van Staat, vernuft en zeeden.

Schoub.  Ik bind’ de burgers aan de wet der Overheeden. 

 Wie Burgerplichten leert wordt loffelijk verbreit. 

(190-195)

Naast de maatschappelijk-didactische functie, is in de Inwyding ook de charitatieve functie van 
de schouwburg onderdeel van de poëtica van het nut. De personificatie Schouwburg verwijst 
zelf uitgebreid naar haar charitatieve functie als zij Pallas poogt te overtuigen toch vooral het 
gebouw af te maken. Pallas heeft gezegd druk te zijn met het bouwen van schepen voor de oor-
log, maar Schouwburg stelt dat ze daar wel mee kan ophouden, want ze kan minstens zoveel 
betekenen door de jonge en oude armen te helpen. Schouwburg verzoekt Pallas de oorlogs-
voering aan Mars over te laten, en zich zelf op de schouwburg te richten. In ruil daarvoor zul-
len de tranen van bejaarden en wezen Pallas’ prachtige krans als schitterende parels versieren: 

O wijze Pallas! die de Schouburg, door het bouwen

Der scheepen, stil laat staan, is ’t noch geen tijdt van kunst?

Gy zult deez’ jong’ en oud, die arm zijn, door uw gunst,

Niet minder helpen dan de Neederlandtsche steeden.

Wie armehuizen helpt wordt needrig aangebeeden.

Gy zijt alleen de hoop daar ik my op betrouw.

Wat stuit de voortgang van het langverwacht gebouw?

De krijgsvloot ziet men, door uw hulp, de vlag oprechten:

Laat Mars, in ’t harrenas, voor ’t recht van Neêrlandt vechten,

En andre bidden: want gy hebt uw hulp betoont.

De traanen van deez’ Oud’, met zilverhair gekroont,

En Weezen, zullen aan uw krans van olyblaaden,

Als paarlen pronken, daar vrouw Junoos hooftsieraaden

Zoo dof by moeten zijn, als toortslicht by de zon. 

(110-123)

De smeekbede van Schouwburg heeft zeker geholpen, want als Pallas uiteindelijk besloten 
heeft de nieuwe schouwburg inderdaad te helpen bouwen, stelt zij dat ze dat doet omdat de 
schouwburg ‘d’armen spijst’ (281), want: ‘Al wie voor armen zorgt verdient beroemde prijzen’ 
(282). 

Dat naast de politieke en de maatschappelijk-didactische functie van de schouwburg juist 
in dit gedicht ook de charitatieve functie zo’n belangrijke rol speelde, heeft natuurlijk alles te 
maken met de opdracht aan de godshuisregenten, die zoals gezegd ook expliciet bedankt wer-
den in het gedicht zelf. Dat gebeurt aan het einde, als Pallas Schouwburg aanspoort haar dank-
baarheid niet op de godin, maar op de godshuisregenten te richten: 

Bedank de Vaaders van de Weez’ en Oudemannen,

Die yver, zorg en schat besteeden aan dit werk:

Haar beelden passen in Apolloos groote kerk
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Van harde marmersteen, op ’t loffelijkst te praalen.

Die kunst handthaven moet men weêr met kunst betaalen.

Betoon dat gy staâg zorg, tot steun der armen, draagt;

Zoo wordt dit nieuwgebouw voor eeuwig onderschraagt. 

(294-300)

De patronagethematiek die zo vaak voorkomt in gedichten voor stadsregenten wordt hier in-
gezet om de relatie tussen de schouwburg en de godshuisregenten te verstevigen: de godshuis-
regenten verdienen het met kunst vereerd te worden, omdat zij kunst (toneel) mogelijk ma-
ken. Vos was eerder niet zo bezig met het vereren van de godshuisregenten in zijn dichtkunst, 
maar toen hun invloed in de aanloop naar de schouwburgverbouwing zo groot bleek, toonde 
hij zich zeer bereid daar verandering in te brengen, en met de Inwyding maakte hij de eerdere 
verwaarlozing in één keer goed.

De Inwyding bevestigt met haar poëtica van het nut, het zich afzetten tegen calvinistische 
kunstkritiek, de aandacht voor politieke onderwerpen en de dramatische vormgeving en op-
voering de eerdere conclusies in dit hoofdstuk ten aanzien van Vos’ profilering als theaterman, 
maar illustreert tegelijkertijd de verschuiving die waarneembaar is in deze profilering. De 
stadsregenten waren hierbij de voornaamste doelgroep en dat zouden ze blijven tot aan zijn 
dood, maar spannende ontwikkelingen in de organisatie van de schouwburg in de jaren zestig 
en de gunstige afloop die resulteerde in de nieuwbouw van 1664-1665 zorgden ervoor dat Vos 
zijn horizon verbreedde en ook de godshuisregenten expliciet betrok in zijn profilering. Het 
aansprekendste voorbeeld daarvan is de Inwyding zelf, waarmee Vos tegelijkertijd zijn relatie 
met de stads- en de godshuisregenten verstevigde. 



5 De glazenmaker

Naar aanleiding van Aran en Titus (1641) schreef Jan Six van Chandelier (1620-1695) over Vos: 

Die wyl men meint, dat hy niet kan,   wyl: terwijl, niet: niets

Dan een gebrooken ruit, of glas, 

Toestoppen, als syn ambacht was,   toestoppen: weer dichtmaken

(…) 

Maakt dat de werld verbaast, en suft,   verbaast: zich verwondert, suft: perplex staat

Wan hy syn staatich diep vernuft  wan: wanneer

Doet daavren, op het moordtooneel, 

Met een zoo Godlik treurgespeel.1  

Six van Chandelier zegt niets teveel. Inderdaad: de hele wereld, in ieder geval de hele literaire 
wereld van 1641, ‘verbaast, en suft’ omdat een glazenmaker zo’n vernuftige tragedie geschre-
ven had: Van Baerle en zijn lettervrienden stonden versteld van de kwaliteit van de tragedie, 
juist omdat die geschreven was door een ‘ongelettert man’.2 Tijdens Vos’ hele leven zouden er 
nog lofdichten over hem worden geschreven waarin deze verwondering een rol speelt.3  

Ook in de latere receptie is het feit dat Vos glazenmaker van beroep was een rol blijven spe-
len, alleen gold de verwondering in de literatuurgeschiedenis meestal de positieve reacties van 
Vos’ tijdgenoten over het werk van een ‘ambachtsman’. Eeuwenlang speelde Vos’ glazenma-
kerschap in de historiografie voornamelijk een rol in de bevestiging van het (negatieve) oordeel 
over zijn werk en persoon.4 De enkeling die positief is over Vos ziet daarin een oppositie met 
zijn beroep. Vos was bijvoorbeeld, in het lemma dat De Regt in 1868 aan hem wijdde, ‘ofschoon 
glazenmaker van beroep, een meer dan middelmatig dichter’.5 

1  Het gedicht werd gedrukt in Six’ Poësy (1657), maar zal Vos waarschijnlijk voordien al onder ogen gekomen zijn, want 

de titel luidt: ‘Op Titus Andronikus. Van Jan Vos. Aan den selven’ (mijn cursivering). Ik citeer uit Six van Chandelier 1991, 

183, en maak gebruik van de annotaties in deze editie.

2  Zo noemt Van Baerle Vos in zijn brief aan Huygens. Zie hoofdstuk 1, p. 31-32. 

3  Ik zal op de rol die het glazenmakerschap speelde in de reacties van Van Baerle en zijn kring en in latere lofdichten 

uitgebreider ingaan in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2. 

4  Bijvoorbeeld: L.R. 1718, 4; De Vries 1810, 207-210; Kloos 1909, 140. Zie de inleiding voor een uitgebreide receptiege-

schiedenis.  

5  De Regt 1868, 253. 
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De reacties van tijdgenoten en literatuurhistorici impliceren dat een glazenmakersloop-
baan moeilijk te combineren zou zijn met een literaire loopbaan. Ook Vos zelf onderstreepte 
in zijn gedichten de tegenstelling tussen dichterschap en glazenmakerschap. Tegenover het 
dichterschap stelde Vos de glazenmakerij voor als een ambacht, dat hij slechts uitoefende om-
dat er geld mee verdiend kon worden: er viel geen eer aan te behalen. Het zeventiende-eeuwse 
dichterschap bestond bij de gratie van eer en in poëticale debatten werd afstand gecreëerd tot 
ambachtelijkheid door bijvoorbeeld nadruk te leggen op de goddelijke inspiratie.6 Ambachts-
lieden waren absoluut niet uitgesloten van een eervolle literaire loopbaan, maar zeventiende-
eeuwse dichters liepen over het algemeen niet met hun beroep te koop.7 Er zijn natuurlijk uit-
zonderingen op deze regel, zoals de koopman Six van Chandelier die zichzelf in het kader van 
zijn ‘anti-idealistische’ poëtica steevast presenteerde als kruidenier.8 Ook Vos was zo’n uitzon-
dering. Zijn beroep als glazenmaker speelde een belangrijke rol in het dichterschap waarmee 
men het zo graag contrasteert. 

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe Vos’ broodwinning als glazenmaker en zijn dichterschap 
met elkaar verbonden waren.9 Daartoe moet allereerst duidelijk worden wat Vos als glazenma-
ker precies deed en van welke actoren hij bij het uitoefenen van zijn beroep afhankelijk was. 

5.1 Vos als glazenmaker

Dudok van Heel heeft in 1980 terecht Vos’ afkomst ter discussie gesteld. Hij concludeerde dat 
literatuurhistorici elkaar lange tijd nagepraat hebben zonder na te gaan wat de maatschappe-
lijke positie van Vos werkelijk was en laat zien dat Vos’ afkomst helemaal niet zo laag was als 
door literatuurhistorici jarenlang werd aangenomen.10 Deel van het probleem is onduidelijk-
heid rondom Vos’ beroep. 

5.1.1 Wat deed een glazenmaker? 

In het epigram ‘Glasmaecker’ uit 1656 constateerde Constantijn Huygens woordspelig dat hij 
‘glazenmaker’ een weinig geschikte term vond voor het beroep dat een glazenmaker uitoe-
fent: ‘Een Glasmaecker? waerom? Hoe kom ick aenden naem? / Om ’tsnijden van een’ ruijt, 
om ’tlooden van een raem?’11 Een glazenmaker maakte niet letterlijk glas, maar sneed ruiten 
en zette die als ramen in lood, zo blijkt uit Huygens gedichtje. In een puntdichtje van Vos zelf 
wordt dan ook voorgesteld een glazenmaker ‘glaslooder’ te noemen, omdat hij immers glas in 
lood zet: 

6   De Jongh 1983 laat zien hoe dat ook het geval was bij de zich emanciperende kunstschilders, die zich daarmee aanslo-

ten bij de verheven dichters van hun tijd. Vgl. over het verheven dichterschap bijvoorbeeld Grootes 1995, 350. 

7   Zie Grootes 1995. 

8   Over hem: Schenkeveld-van der Dussen & De Vries 2007. 

9   Zie over deze thematiek ook: Geerdink 2012. 

10  Dudok van Heel 1980. 

11  Worp 1896, 44.
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Glasmaaker noemt my d’een, en d’ander weêr glasbreeker:

Wie dat glaslooder zeidt, ken ’t ambacht wel zoo zeeker.

Glasbreeken doen ik meê: maar eer ik ’t loôn begin.    meê: ook

Wie glas met schaade breekt, ik breek het met gewin.12

Wellicht dat Vos bij het schrijven van dit gedichtje dacht aan de pamfletten die in 1660 te-
gen hem geschreven werden: daarin werd hij zelf ‘glasbreker’ genoemd.13 Dat is echter on-
juist, zo stelt dit gedichtje: een glazenmaker breekt (snijdt) het glas weliswaar eerst, maar dat 
is het voorwerk voor het eigenlijke werk, het ‘loden’ (in lood zetten) van het glas. Daarom zou 
‘glaslooder’ de beste naam zijn.  

Inderdaad waren glazenmakers vaak degenen die ruiten repareerden en inzetten met be-
hulp van een loden frame. In de embleembundel Het menselyk bedryf uit 1694 zien we de ‘Glase-
maaker’ op de pictura daarmee bezig (zie afbeelding 15 op de volgende pagina).14 Maar het was 
geen eenduidige term. De verwarring die een rol speelt in Huygens’ gedichtje, tussen een gla-
zenmaker en iemand die daadwerkelijk glas maakte – een glasblazer dus15 – kwam niet zo vaak 
voor, maar de term ‘glazenmaker’ werd wel gebruikt voor glasschilders.16 Deze ‘glazenmakers’ 
brandschilderden ramen en werden beschouwd als kunstenaars; de ‘glazenmakers’ die nieuwe 
ruiten inzetten werden in vergelijking met deze kunstenaars beschouwd als ambachtslieden, 
die net als een timmerman of metselaar in de bouw werkten.17 Toch liepen deze zaken vaak 
door elkaar: glasschilders zetten soms glazen in lood en andersom waren er glazenmakers die 
ook ramen brandschilderden.18 

Of dat ook voor Vos gold, is onbekend. In het archief zijn geen documenten te vinden die hier-
op wijzen, en ook uit gedichtjes die Vos bij beschilderd glas schreef, blijkt zijn eigen betrokken-
heid niet.19 Uit contemporaine reacties op werk en persoon van Vos blijkt dat tijdgenoten hem 
primair zagen als iemand die ruiten repareerde en inzette. In het aan het begin van dit hoofdstuk 
geciteerde gedicht van Six van Chandelier wordt Vos’ beroep al omschreven als het ‘toestoppen’ 
van gebroken ruiten en ook in andere gedichten en pamfletten over Vos komt deze invulling van 
het glazenmakerschap naar voren. Huygens noemt Vos in een brief letterlijk ‘Ruijtenmaker’.20

12  Puntdicht 434, Adg I, 430. 

13  t’Samenspraeck 1660, 5r; Mot in ’t vossevel (I.R. 1660), 5. Deze pamfletten maken deel uit van de serie pamfletten die in 

1660 verscheen naar aanleiding van de vertoningen die Vos in opdracht van de stadsregering had gemaakt ter ere van de 

ontvangst van Maria Stuart en Willem III. Zie hierover hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2.

14  Luyken 1694, 5.

15  Zie over glasblazerijen in Amsterdam Baart 1998 en Hudig 1923, 28-59. 

16  Over de verschillende namen voor glasschilders en hun status zie Boom 1944, 21.  

17  Zie voor dat verschil bijvoorbeeld Montias 1982, 19-20. 

18  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Leidse praktijk: Van Meeteren 2006, 67; en ook uit de late Middeleeuwen kennen we 

voorbeelden: Nijsten 1992, 188.

19  Vgl. ‘In een zeeker glas &c.’, Adg I, 554; ‘Op de doodt van Hartogh Karel de Stoute (...) in glazen afgebeeldt’, Adg I, 555-

556; en misschien ook ‘Voor den heer S.N.G. &c. in een glas’, Adg I, 450; en ‘Op ’t glas in ’t huis van Symen Willemsen (...)’, 

Adg II, 177.

20  Dat doet hij in het gedicht ‘Antwoord op eenen brief tot Muijden aen mij geschreven 30. Aug. 1644. Door den drost 

Hooft, den professor Barlaeus, den fiscal Graswinckel, den glaesmaker Ian Vos, de drostinne van Muijden ende Tesselscha-

de’, d.d. 12 september 1644. Het gedicht staat in Worp 1893, 321-323. 
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5.1.2 Vos’ positie als glazenmaker

Vos zat als glazenmaker bij het artistieke St. Lucasgilde, maar nam daarbinnen een andere 
positie in dan de glasschilders en de zich emanciperende kunstschilders.21 Glazenmakers en 
huisschilders vielen wat dat betreft in dezelfde categorie en Van Eeghen veronderstelt dat de 
contacten tussen de kunstschilders enerzijds en de glazenmakers en huisschilders anderzijds 
gedurende de zeventiende eeuw steeds minder intensief werden.22 Toch was Vos als glazenma-

21  Van Eeghen 1969, 70 en Montias 1982, 19-20. 

22  Van Eeghen 1969, 66-69.

Afb. 15 ‘Glasemaaker’, in: Jan en 

Casper Luiken, Het menselyk be-

dryf. Amsterdam: Jan en Casper 

Luiken, 1694, 11. Universiteit van 

Amsterdam, Bijzondere Collecties, 

OG 80-36.
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ker geen simpele ambachtsman, hij had immers zijn eigen bedrijf.23 Bovendien was hij via zijn 
moeder verwant aan de katholieke elite.24

Vos had zijn vaders glazenmakerswinkel in de Kalverstraat overgenomen.25 De Kalverstraat 
was zeer gunstig gelegen in het centrum van de stad en werd in de zeventiende eeuw bevolkt 
door winkeliers en particulieren met een toenemend welstandsniveau.26 Vos moet ‘een mid-
denstander in goeden doen’ zijn geweest.27 Veel meer dan dit weten we niet over de glazenma-
kerswinkel van Vos, omdat uit het archief van het Amsterdamse St. Lucasgilde weinig overge-
leverd is.28 De gegevens kunnen echter wel aangevuld worden met gegevens uit de Leidse en 
Delftse gildenarchieven.29 Uit het Leidse archief van het glazenmakersgilde blijkt bijvoorbeeld 
dat het aantal glazenmakers in die stad in de eerste helft van de eeuw steeds rond de dertig lag. 
Omdat hetzelfde gold voor het aantal knechten en de overheid bovendien reguleerde dat het 
aantal knechten eerlijk verdeeld werd over de winkels, moet geconcludeerd worden dat gla-
zenmakerswinkels nooit enorme bedrijven waren, en vaker eenmanszaken.30 Uit de Delftse 
archieven blijkt dat de glazenmakers niet tot de meest welgestelden binnen het St. Lucasgilde 
behoorden. Succesvolle kunstenaars en kunsthandelaars, en eigenaars van drukkerijen en pot-
tenbakkerijen verdienden binnen het gilde het meest. Nog minder inkomen dan de glazenma-
kers genoten de meubelmakers, niet-geregistreerde ambachtslieden en de knechten binnen 
alle ambachten.31 Toch moeten de vooruitzichten voor een glazenmaker in Amsterdam niet 
slecht geweest zijn, want waar alle beroepsgroepen in de bouw kleiner werden aan het eind 
van de zeventiende eeuw, bleef het aantal glazenmakers alleen maar groeien.32 Dat betekende 
natuurlijk wel dat de concurrentie ook toenam. In het welvarende Amsterdam werd veel ge-
bouwd door stadsregering en rijke particulieren uit de stedelijke elite, maar Vos was lang niet 
de enige die hun opdrachten uit kon voeren. 

Vos moet er dan ook erg blij mee zijn geweest dat hij op 16 oktober 1652 benoemd werd 
tot ‘stadsglazenmaker’.33 Deze term komt in de resolutie van de thesauriers niet voor, maar 
Vos’ aanstelling – hij werd samen met een andere glazenmaker (Cornelis Brouwersz.) aange-
steld om nieuwe ramen te zetten en kapotte ramen te repareren in ‘alle deser stede huijsen’ – 

23  Van Deursen 1991, 14 wijst op het vermoedelijk grote standsverschil dat bestond tussen zelfstandigen en arbeiders in 

loondienst – hoewel het verschil qua inkomen daartoe vaak weinig aanleiding gaf. Zie over de klassenverdeling in de ze-

ventiende eeuw en de positie van zelfstandige winkeliers/ambachtslieden ook Dekker 1992, m.n. 111-112. 

24  Vgl. Dudok van Heel 1980.

25  Dat Vos’ vader op dezelfde plek een glazenmakerswinkel had blijkt uit SAA 5075-21-593, d.d. 23 april 1631. Verwijzing 

bij Dudok van Heel 1980, 27. 

26  Van Eeghen 1950, 33-34; Koot 1961; Snepvangers & Tol 1993, 15-19. In de Kalverstraat waren opvallend veel kaartuitge-

vers gevestigd, vgl. bijvoorbeeld Laurentius 2010 en Den Brink & Werner 1989.   

27  Dudok van Heel 1980, 28. 

28  Wat wel bewaard is, is verzameld door Van Eeghen 1969.

29  Die archieven zijn gedegen onderzocht door resp. Van Meeteren 2006, 66-73; en Montias 1982. 

30  Van Meeteren 2006, 66-67. 

31  Voor deze gegevens: Montias 1982, 119-124 en 133-134. 

32  Hart 1976, 129. In de Republiek werd het vanaf de elfde eeuw steeds gebruikelijker dat woonhuizen glazen in ramen 

hadden. In de zeventiende eeuw was dit op grote schaal het geval, de Republiek liep in dit opzicht, samen met Engeland, 

voorop. Vgl. over de geschiedenis van het glazen raam: Macfarlane & Martin 2002, 20, 43, 67, 183 en 188. 

33  SAA 5039-1-147, d.d. 16 oktober 1652. Zie afbeelding 16.
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is vergelijkbaar met die van stadsmetselaars, stadstimmermannen en andere stadswerkers.34 
Een verschil is dat Vos en Brouwersz., in tegenstelling tot de meeste stadswerkers, hun eigen 
instrumenten en materialen moesten gebruiken. De stadsglazenmakers moesten bovendien 
– dit wel in overeenstemming met de overige stadswerkers – voor elke klus opnieuw opdracht 
krijgen van de thesauriers, zo staat het te lezen in de ‘conditien’ van de resolutie van 1652.   

De inkomsten varieerden al naar gelang de opdracht. Het meeste verdiende Vos met het 
plaatsen van een nieuw raam van spiegelglas (dik, helder, gepolijst glas), dat leverde drie stui-
vers per voet op. Het simpelste klusje, het ‘loden’ van bestaande ruiten, leverde slechts  stui-
ver (een ‘blanck’) per voet op. Voor nieuwe ramen van slechter glas en het ‘stoppen’ (repareren) 
van ramen zaten de inkomsten hier tussenin. De kosten van het materiaal moesten natuur-
lijk nog van de inkomsten afgetrokken worden. Het is lastig om op basis van deze gegevens 

34  Vgl. over de verschillende stadswerkers de inleiding bij SAA 5040. 

Afb. 16 Vos’ benoeming tot ‘stadsglazenmaker’, resolutie van de thesauriers, 16 oktober 1652. Stadsarchief Am-

sterdam, 5039-1-147.
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iets te zeggen over het inkomen van Vos, want het is niet bekend hoeveel ruiten per dag gezet 
konden worden en hoeveel opdrachten hij kreeg. Over het algemeen werd in de bouw redelijk 
verdiend,35 een meestertimmerman kon in Amsterdam zo’n 500 gulden per jaar verdienen.36 
Het inkomen van een glazenmaker als Vos zal mogelijk vergelijkbaar zijn geweest. 

In de resolutie waarin Vos’ aanstelling als stadsglazenmaker werd vastgelegd, staat geen 
einddatum. Uit 1653 en 1654 zijn nog resoluties overgeleverd waaruit blijkt dat Vos ook in die 
jaren ‘stadsglazenmaker’ was;37 uit een resolutie van 28 februari 1657 blijkt dat Vos opdracht 
kreeg de ruiten van alle gebouwen van de stad buiten de stadsmuren te repareren, en de ramen 
van het stadhuis te ‘stoppen’;38 en in 1660 wordt Vos nog ‘stadsglazenmaker’ genoemd in een 
pamflet.39 Uit de periode na 1660 heb ik geen documenten gevonden waarin als zodanig naar 
hem wordt verwezen. 

Feit is dat Vos als glazenmaker een betere positie had dan in de literatuurgeschiedenis wel 
verondersteld is. Het beeld van Vos als ambachtsman is echter niet zomaar een hersenspinsel 
van vroegere literatuurhistorici – het is gestoeld op het beeld dat tijdgenoten én Vos zelf ge-
creëerd hebben. Vos presenteerde zichzelf nadrukkelijk als glazenmaker. Waarom speelde het 
glazenmakerschap in Vos’ gedichten zo’n grote rol? Daarvoor zijn uiteenlopende verklaringen: 
het was een profijtelijk imago (paragraaf 5.2) en het kon hem als glazenmaker werk opleveren 
(paragraaf 5.3).  

5.2 Een profijtelijk imago 

Vos kon op een hele concrete manier profiteren van zijn glazenmakerschap. Door zijn betrok-
kenheid bij de stedelijke nieuwbouw had hij toegang tot informatie die hij in zijn gedichten 
kon gebruiken. Vos schreef bijvoorbeeld beeldgedichten over schilderijen in het nieuwe stad-
huis nog voordat deze af waren: de gedichten werden al in 1657 gepubliceerd in Klioos Kraam, 
terwijl  sommige van de bezongen schilderijen pas in 1658 of nog later voltooid werden.40 Vos 
zal als glazenzetter van het stadhuis de plannen voor de schilderijen gekend hebben. 

Er is zelfs verondersteld dat Vos het aan zijn glazenmakerschap te danken had dat hij door-
brak met Aran en Titus, al laat de betrouwbaarheid van de bron daarvoor te wensen over. In een 
van de pamfletten uit 1660 worden de acteur Jan Tamboer de volgende woorden in de mond 
gelegd: ‘hade ghy des vermaerden Lessen-lesers Glasen-stopper niet gheweest / jou Titus had 
den hals wel ghebroken’.41 Worp identificeert de ‘vermaerden Lessen-leser’ als Van Baerle, die 

35  Van Deursen 1991, 15.

36  Schama 1988, 321.

37  SAA 5024-2, p. 57, d.d. 12 december 1653; en p. 67, d.d. 19 augustus 1654. Verwijzing naar de resolutie uit 1654 bij Worp 

1879, 19. 

38  SAA 5039-2, p. 3v, d.d. 28 februari 1657. 

39  t’Samenspraeck 1660, 3r.

40  De gedichten bij schilderijen in het nieuwe stadhuis staan in Adg I, 526-527, Klioos Kraam 1657 en Vos 1658(c). Flincks 

Salomo’s gebed om wijsheid was pas in 1658 af, vgl. Hell 2005, 158. Spies 1993, 32 veronderstelt overigens dat Vos in 1655, in te-

genstelling tot Vondel, nog niet op de hoogte was van de plannen voor schilderijen, omdat uitgebreide aandacht voor de 

schilderijen in Vos’ stadhuisgedicht ontbreekt. 

41  t’Samenspraeck 1660, 4v. 



136 5 de glazenmaker

professor was aan het Athenaeum Illustre, en concludeert dat de pamflettenschrijver uit 1660 
ervan uitging dat Vos als glazenmaker bij Van Baerle gewerkt had, en dat hij daaraan het suc-
ces van zijn toneeldebuut te danken had.42 Het is niet onaannemelijk dat Vos door een glazen-
makersopdracht in contact kwam met Van Baerle – een extra argument daarvoor zou kunnen 
zijn dat Van Baerle Vos in zijn brief uit 1641 ‘onze Glasemaker’ noemde –,43 maar het blijft een 
uitspraak in een subjectief pamflet van bijna twintig jaar na dato. Hoe dat ook zij, het was in 
1660 blijkbaar geen vreemde gedachte. Vos’ entree in de literaire wereld hing op een andere ma-
nier dan ook zeker samen met zijn glazenmakerschap. 

5.2.1 De dichtende glazenmaker: het verrassingseffect

Uit reacties op Aran en Titus blijkt dat Vos’ beroep een belangrijke rol heeft gespeeld bij de en-
thousiaste receptie van het stuk. Vos’ literaire verdiensten werden extra gewaardeerd vanwe-
ge zijn verrassende achtergrond als glazenmaker en zijn daarmee samenhangende ‘ongelet-
terdheid’. Die verwondering kwam al naar voren uit de brief van Van Baerle aan Huygens die 
ik in hoofdstuk 1 besproken heb. Deze brief zal in eerste instantie een beperkt publiek gehad 
zal hebben, maar verwondering speelt ook een belangrijke rol in de drempeldichten bij de ge-
drukte Aran en Titus. In de eerste plaats is dat het geval in het uiterst lovende drempeldicht van 
Van Baerle zelf.44 Van Baerle presenteert Vos’ glazenmakerschap tegen het eind van het gedicht 
als een anti-climax: na alle lof voor het stuk zal de lezer wel denken dat het geschreven is door 
Sophocles, Aeschylus of Euripides, zo veronderstelt het gedicht, maar daarvan is geen sprake: 
het stuk is geschreven door ‘een Ambachtsman, een ongelettert gast’ (regel 23). Ook Jan Victo-
rijn verbond zijn bewondering voor het stuk van Vos aan diens afkomst. Verwonderd klinkt 
het in zijn gedicht: ‘Een Glazemaker, die niet dan zijn moeders taal / En kan, verdooft de glans 
bynae van all te mael / De Dichters’.45

Huygens was in zijn drempeldicht ‘Op de Dichtkunst van Jan Vos Glazemaker’ minder 
scheutig met lof, maar besteedde des te meer aandacht aan Vos’ glazenmakerschap.46 Het ‘dich-
ten’ van verzen werd door Huygens woordspelig vergeleken met het ‘dichten’ van glazen (ra-
men). Ik citeer het gedicht in z’n geheel: 

De Glazemakers handt,

Die jonge lauren plant,  lauren: laurierbomen

Aen Amstels glaze plassen,  glaze: heldere

Die t’zijner on-dood wassen:  on-dood: onsterfelijkheid, wassen: groeien

Is dichtend’, zoo zy was

In ’t dichten van ’t Gelas.

Dicht en doorluchtigh waeren,

Haer ambachts eerste waeren:

42  Worp 1888, 245. 

43  Zie hoofdstuk 1, p. 31-32.

44  ‘Op het hooghdravend Treurspel van Jan de Vos Glazemaker’, in het voorwerk van Aran en Titus (1641 en latere edi-

ties) en Adg I. 

45  ‘Op het Treurspel van Jan de Vos’, in het voorwerk van Aran en Titus (1641 en latere edities) en Adg I. 

46  ‘Op de Dichtkunst van Jan Vos Glazemaker’, in het voorwerk van Aran en Titus (1642 en latere edities) en Adg I.
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Doorluchtigh, dicht en fijn

En spiegel-glazigh zijn

Haer onvoorziensche dichten:  

Zy spiegelen, zy lichten,

Zy strecken voor een bril.  strecken voor: functioneren als

Men dichte zoo men wil, 

My dunckt het beste dicht is, 

Dat helder, fijn, en dicht is.

Vos’ ruiten zijn ‘dicht’ en ‘doorluchtigh’, net als zijn verzen, die bovendien ‘fijn’ en ‘spiegel-
glazigh’ zijn, omdat ze de lezer als het ware een spiegel voorhouden.47 Voor enige verbazing 
over de verzen van een glazenmaker is temidden van al deze spitsvondigheid ook nog wel 
ruimte: Huygens noemt Vos’ gedichten onvoorzien. 

Na Huygens maakten ook andere lofdichters de woordspelige vergelijking tussen het dich-
ten van ramen en het dichten van gedichten, Vos zelf incluis. Het was voor een van de vele kri-
tische pamflettisten in 1660 reden om te veronderstellen dat geleerde heren als Van Baerle en 
Huygens eigenlijk niets in Vos zagen, zij deden immers ‘niet als van Glas / ja doorschijnigh 
Glas / in hare gedichten te reppen / als oock van syne ongelettertheyt’.48 Voor Vos was ‘glazen-
maker’ dankzij reacties als die van Huygens en Van Baerle juist een geuzennaam geworden.

5.2.2 De glazenmakende dichter: eenvoud als waarborg

Het verrassingseffect dat zo’n belangrijke rol speelde in de drempeldichten bij Aran en Titus uit 
1641 en 1642 ebde natuurlijk weg naarmate Vos als dichter meer bekendheid verwierf, maar 
Vos’ beroep bleef een rol spelen in de contemporaine reacties op zijn persoon en werk en Vos 
zelf verwees er in zijn gedichten ook regelmatig naar:49 de onderstreping van het glazenmaker-
schap in Vos’ gedichten bleef deel uitmaken van een profijtelijk imago. 

Jeremias de Decker (1609-1666) benadrukte in een gedicht uit 1659, ‘Op het Dicht-Werck 
van den geestrijcken Poëet Jan Vos, Glasemaker’ dat Vos’ gedichten leerzaam kunnen zijn voor 
ijdele ‘letter-basen’ die te koop lopen met hun kennis van de klassieke talen, zelfs al behelst dit 
slechts wat ‘school-latijns’.50 Net als Huygens maakte De Decker hierbij woordspelig gebruik 
van de vergelijking tussen verzen en ramen: Vos’ verzen kunnen het brein van deze ‘letter-ba-
sen’ verlichten, zoals zijn ramen ieders ogen verlichten.51 De oppositie tussen de ‘letter-basen’ 

47  ‘Dicht’ (obscuritas) als positief oordeel over gedichten is een bekend onderdeel van Huygens’ poëtica, vgl. bijvoorbeeld 

Ter Meer 1991 en Roose 1966.

48  Utrechts Schuyt-Praetjen 1660, 5v. 

49  Latere reacties waarin Vos’ glazenmakerschap een rol speelt zijn, behalve de hieronder besproken gedichten van De 

Decker en Lescaille, het gedicht van Six van Chandelier dat ik aan het begin van dit hoofdstuk citeerde (zie noot 1), en het 

voorwoord van Van Duisberg bij zijn ongeautoriseerde uitgave van Vos’ gedichten in 1658. Beiden reflecteren op de vroege 

reacties in relatie tot het glazenmakerschap. 

50  ‘Op het Dicht-Werck van den geestrijcken Poëet Jan Vos, Glasemaker’ staat in het voorwerk van Adg I. Het was eerder 

al verschenen in Van Domselaer 1660. 

51  Jacob Lescaille schrijft in een portretgedicht, ‘Op d’Afbeelding van den vermaarden Poëet Jan Vos, Glazemaker’, iets 

vergelijkbaars: ‘Hy licht het huis door glas, de weerelt door zijn dicht’. Het gedicht staat in het voorwerk van Adg I en in 

Van Domselaer 1660.
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en de ogenschijnlijk minder geleerde, maar des te meer inspirerende Vos is belangrijk voor het 
begrip van Vos’ profilering als glazenmaker. Hij komt uit deze oppositie oprechter naar vo-
ren dan de bluffende ‘letter-basen’ en in het discours over ambachtslieden in de zeventiende-
eeuwse Republiek speelde oprechtheid een belangrijke rol. 

De sociale waardering van de ambachtsman is lang niet altijd groot geweest. Socioloog Ri-
chard Sennett schrijft in zijn studie The Craftsman: ‘From the origins of classical civilization, 
craftsmen have always suffered mistreatment’.52 Toch hebben ambachtslieden in het verleden 
ook vaak een bijzondere positie ingenomen in de sociale hiërarchie. In het christendom bij-
voorbeeld heeft de ambachtsman vanwege zijn veronderstelde nederigheid en de connectie met 
Christus, een timmermanszoon, altijd waardering genoten. En bij de vroege Grieken werden am-
bachtslieden gezien als de spil van de gemeenschap, omdat alles wat zij produceerden ten goede 
kwam aan die gemeenschap.53 Annette de Vries laat in haar studie Ingelijst werk zien dat de waar-
dering voor arbeidzaamheid en vlijt in de vroegmoderne Nederlandse schilderkunst ook groot 
was. Ambachtslieden dienden op schilderijen en prenten vaak als exemplum voor goed gedrag.54    

Behalve de idee dat ambachtslieden hard werkten en nuttige producten maakten voor de 
gemeenschap, speelde in de zeventiende-eeuwse Republiek in de positieve waardering van am-
bachtslieden ook iets anders een rol. Dat had te maken met de manier waarop ambachtslieden 
hun geld verdienden. Hoewel er ambachtslieden waren in allerlei soorten en maten, met zeer 
uiteenlopende inkomsten,55 gold over het algemeen dat ze niet zo’n economische vlucht had-
den gemaakt als de kooplieden. De ambachtslieden representeerden daarom voor de rijke bo-
venlaag van de bevolking de eenvoud, maar ook: de stabiliteit. De veelheid aan mogelijkheden 
om in de Republiek in korte tijd rijk te worden, maakte achterdochtig. Geld werd soms gezien 
als de personificatie van ijdelheid en vergankelijk genot.56 Zoals rijkdom tegenover eenvoud 
stond, stonden ijdelheid en vergankelijk genot tegenover oprechtheid en stabiliteit. Deze asso-
ciaties zijn in veel zeventiende-eeuwse publicaties terug te vinden. In tegenstelling tot koop-
lieden, die voor hun werk nog wel eens moesten liegen en draaien, verwachtte men dat am-
bachtslieden een zekere zuiverheid vertegenwoordigden.57 

Laurie Ellinghausen heeft in haar recente studie Labor and Writing in Early Modern England 
laten zien hoe verschillende auteurs in zeventiende-eeuws Engeland zich profileerden als 
hardwerkende ambachtslieden, juist om zich te onderscheiden van enerzijds de aristocrati-
sche amateurdichters die zichzelf een hogere roeping toedichtten (de ‘liefhebbers’), en ander-
zijds de opkomende groep dichters die probeerden geld te verdienen met hun gedichten of 
daar anderszins een slaatje uit te slaan. Door een underdog positie in te nemen, konden deze 

52  Sennett 2009, 145.

53  Sennett 2009, 21-22, 55. 

54  De Vries 2004, m.n. 23-51, 155-187 en 145. 

55  Vgl. bijvoorbeeld Dekker 1992.

56  Deze gedachte staat centraal in Schama 1988, m.n. 328-348. Hoewel op Schama’s these veel kritiek gekomen is, is wel 

algemeen aanvaard dat in de Republiek luxe en corruptie met elkaar geassocieerd werden, zie bijvoorbeeld ook West steijn 

2009, m.n. 168 (noot 65). 

57  Over het discours rondom de liegende kooplieden Shapin 1994, 93-95 en Weststeijn 2009, 165-168. Lesger 2008, 87-91 

laat zien hoe Amsterdamse kooplieden en regenten hier pragmatisch mee omgingen: zij kochten hun ‘zonden’ af met 

liefdadigheid.
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dichters voorkomen dat hun dichtpublicaties gezien werden als onderdeel van de ‘kapitalis-
tische’ ontwikkelingen van de eeuw. Zelfs auteurs die niet daadwerkelijk een achtergrond als 
ambachtsman hadden, flirtten met dit imago.58   

Vos lijkt zijn glazenmakerschap op vergelijkbare wijze in te zetten. Hij profileerde zich niet 
als gegoede middenklasser, maar als hardwerkende ambachtsman – twee facetten van dezelfde 
medaille. Hij deed dat bijvoorbeeld in het gedicht over zijn benoeming als schouwburghoofd, 
gericht aan Jan Six.59 In dit hyperbolische gedicht somt Vos uitgebreid op wat een eindeloze 
mogelijkheden hij als schouwburghoofd heeft om van alles en nog wat op het toneel te krij-
gen. Het voornaamste doel daarbij is het ‘onderwijzen’ van ‘vorsten’. Ludiek contrasteert Vos 
de ‘macht’ die hij als schouwburghoofd zou hebben met de dagelijkse praktijk. Hij schrijft aan 
het eind van het gedicht: 

Dat hier het wonderst’ schynt van allen,

Is dat ik zoo veel Cezars maak,

En zelf niet op de troon kom brallen.

Zoo blykt dat ik de Staatzucht wraak.

Ondanks zijn mogelijkheden om machthebbers te creëren (op het toneel te brengen) heeft hij 
zelf geen last van ‘staatzucht’. Een extra – en blijkens de laatste regel doorslaggevend – bewijs 
voor zijn afkeer van staatzucht is te vinden in zijn ‘voorhuis’, aldus Vos in de laatste regels van 
het gedicht: 

Of eist gy ander blyk van wraaken? blyk: bewijs 

Zoo neem myn voorhuis tot uw wyk: Zoo neem […] tot uw wyk: kijk dan in

Hier doet de buik my glaazemaaken.

De zeekerheidt bestaat in blyk. 

Het feit dat hij in zijn ‘voorhuis’ ruiten maakte om te voorzien in zijn levensonderhoud was 
zo zeer in tegenstelling met elke vorstelijke allure dat het kon bewijzen dat Vos geen machts-
wellusteling was. Het glazenmakerschap maakte zo deel uit van Vos’ profilering als een een-
voudige en oprechte dichter. 

In het gedicht ‘Aan Elisabet van Baarle, &c.’ zullen verwijzingen naar Vos’ glazenmaker-
schap dezelfde functie van bescheidenheidstopos gehad hebben.60 In dit gedicht stelt Vos het 
speels voor alsof hij door alle belangrijke dichters uit de Republiek bewonderd zou worden als 
hij zich als dichter door de dochter van Caspar van Baerle mocht laten inspireren. Doordat hij 
deze imaginaire situatie nogal gedetailleerd beschrijft, zou hem arrogantie verweten kunnen 
worden, maar daar tegenover staan verschillende verwijzingen naar zijn glazenmakerschap. 
Die lieten zien dat hij wel degelijk met beide benen op de grond stond.

58  Ellinghausen 2008. 

59  ‘Aan den Ed. Heer Kommissaris Mr. Joan Six, toen ik Hooft van de Schouwburg wierdt’, Adg I, 282-283. Zie over dit ge-

dicht hoofdstuk 4, paragrafen 4.1.3, 4.2.1 en 4.3.1. Aldaar ook informatie over de publicatiegeschiedenis (in noot 15). 

60  Adg I, 289-292. Het gedicht was eerder al opgenomen achter Westerbaens Minne-dichten en in Vos 1658(c), maar er zijn 

wel belangrijke verschillen tussen de twee publicaties (zie bijlage 3). Aan Vos’ profilering als glazenmaker verandert door 

die wijzigingen niets. Zie over dit gedicht ook verderop in dit hoofdstuk, p. 140-141, en elders in dit boek, p. 35-36 en hoofd-

stuk 7, noot 21.
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Bij de profilering als glazenmaker speelden een enkele keer ook de positieve connotaties van 
het beroep zelf een rol: Vos’ product getuigt van zuiverheid. Ruiten zijn immers doorzichtig; 
ze hebben een beschermende functie maar zorgen tegelijkertijd dat van alles zichtbaar wordt. 
Glazen ramen representeren openheid, in oppositie tot verborgenheid en duisternis.61 In het 
‘Verzoekschrift’ waarmee Vos in 1664 vroeg ruiten in de ramen van de Bank van Lening te mo-
gen zetten (zie verderop, paragraaf 5.3.3), zijn deze connotaties sterk aanwezig als Vos schrijft: 
‘Wie licht wil scheppen komt doorluchtig dicht te pas. / De glaazen dienen ’t huis, als ’t duister 
is, voor oogen’ (8-9). Dit gedicht verwijst zo op efficiënte wijze naar de relatie tussen het am-
bachtelijke glazenmakerschap en zuiverheid. 

In veel gedichten steunt de oppositie tussen de glazenmaker en de literator op de respectie-
ve verdiensten: Vos zette ruiten voor het geld en schreef gedichten voor de eer. Dat komt bij-
voorbeeld naar voren in een gedichtje aan Joan Hinlopen, de regentenzoon met wie hij waar-
schijnlijk in contact kwam door diens huwelijk met Leonora Huydecoper in 1657.62 In het 
gedichtje, dat in 1658 gepubliceerd werd in de verzamelbundel Apollos Harp, lijkt Vos te reage-
ren op een opmerking van Hinlopen als zou Vos te weinig gedichten schrijven. De laatste twee 
regels luiden: ‘Een ander laat zich ’t hooft, door kunst, met lauwren sieren. / De buik verzaadt 
zich niet door kransen van lauwrieren.’ De oppositie tussen een dichter voor de eer en een be-
roep voor het geld is in deze regels overduidelijk en kan in het perspectief van het zeventiende-
eeuwse discours over oprechtheid en eenvoud geïnterpreteerd worden als een bevestiging van 
Vos’ oprechtheid. Vos kon hierbij als stadsdichter enkel baat hebben.63 Hij stond weliswaar in 
contact met regenten, maar door zich nadrukkelijk te presenteren als eenvoudige, hard wer-
kende glazenmaker overtuigde hij zijn lezers ervan dat hij het verheven dichterschap in die 
kringen nooit zou misbruiken. 

Literair spel
De profilering als glazenmaker maakte dus deel uit van een profijtelijk imago. Tegelijkertijd 
moet deze profilering deel uitgemaakt hebben van literair spel. Vos’ glazenmakerschap speelt 
in verschillende gedichten aan collegadichters een ambigue rol. Dat is bijvoorbeeld het geval 
in het gedicht ‘Aan Elisabet van Baarle, &c.’, dat al even werd genoemd.64 Vos gebruikt in dit 
gedicht de verwijzingen naar zijn beroep als bescheidenheidstopen. Tegelijkertijd doet hij het 
voorkomen alsof dichterschap en glazenmakerschap niet samen kunnen gaan. In de uitge-
breid beschreven imaginaire situatie van de successen die Vos als dichter zou behalen als hij 
zijn pen in het git van Elisabeths ogen mocht dopen, spelen ook haar zusters Anna, Adriana en 
Suzanna een rol. Zij zouden zijn dichterschap bevestigen door zijn glas in lood te vernietigen 
en hem een lauwerkrans te geven: 

61  Met dank aan Ronny Spaans voor deze suggestie. Vgl. ook Ellinghausen 2008, 109, die een voorbeeld geeft van een 

veerman-dichter die de materialen van zijn vak als vormgevend element gebruikte voor zijn imago.  

62  Puntdicht 567, Adg I, 453. Ook opgenomen in AH 1658 en Vos 1658(c). Ik ga hieronder (paragraaf 5.3.2) uitgebreider in 

op dit gedichtje.

63  Wellicht nog extra omdat de stadsregenten zich er goed bij voelden om iemand te helpen die minder rijk was dan zij, 

maar wel hard werkte voor zijn geld. Jonckbloet veronderstelde dat Vos’ populariteit in de regentenklasse versterkt zou 

worden door zijn status als ambachtsman: Jonckbloet 1890, 377-378. 

64  Op pagina 139, zie noot 60.
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 Deel my toch wat drupplen meê:

Want kan ik van ’t git bekoomen,

Zoo zal d’afgerechte Anne,  zal: zullen, afgerecht: mooi opgesierd

 Die myn glas tot gruis wou slaan;

 Zelf de sneedig’ Adriaan’,

En de zeedige Suzanne,

Al myn glas en loodt verdelgen:

 Ja myn ongesierde kruin,

 Met een eeuwigh groenetuin

Van gewyde lauwertelgen,

Op het heerelykst bekransen; 

Als Vos wat van Elisabeths git krijgt, zo schrijft hij, kunnen haar zussen rustig zijn ‘glas tot 
gruis slaan’ en al zijn ‘glas en loodt verdelgen’. Dit impliceert dat een succesvolle loopbaan als 
dichter een dagelijks bestaan als glazenmaker overbodig zou maken. Verderop in het gedicht 
echter schrijft Vos dat Coster – nog steeds in de imaginaire situatie waarin Vos, geïnspireerd 
door Elisabeth van Baerle, tot de top der dichters behoort – zijn medicijnkoffertje weg zou zet-
ten omdat hij zijn patiënten ook wel zou kunnen laten genezen door de ‘spreuken / Van de 
glazemaaker’. De succesvolle dichter wordt hier dus nog steeds aangesproken als de ambachts-
man die hij blijkens de regels over de zussen van Elisabeth van Baerle niet meer zou hoeven te 
zijn als hij eenmaal een verheven dichter was. 

Ook in een gedicht aan Westerbaen is de relatie tussen glazenmakerschap en dichterschap 
ambigu. In ‘Toen den Eed. Heer Jakob Westerbaan, Ridder, Heer van Brandtwyk, Gyblandt &c. 
zyn gedichten aan my vereerde’ schrijft Vos:

Hoe zal ik Brandtwyk best bedanken voor zyn blaadren? 

 Is ’t ook met vaarzen? neen: ik ben te dier verplicht. 

Poëeten hoort men niet dan met lauwrier te naadren.

 Een Glazemaakers rym heeft by geen Ridders dicht.  heeft … dicht: haalt … iets uit

Ik dank van Brandtwyk voor zyn boek vol braave klanken. 

De Dichters danken: want zy dichten slechts voor danken.65

Vos heeft blijkbaar gedichten van Westerbaen opgestuurd gekregen en bedankt hem daar-
voor met dit gedichtje. Daarin schrijft hij echter dat hij hem niet kan bedanken met gedich-
ten, omdat een ‘Glazemaakers rym’ immers niets uithaalt bij een ridder als Westerbaen. Het 
standsverschil tussen Vos en Westerbaen wordt dus verbonden aan de waarde van beider ge-
dichten – de gedichten van een ridder zijn meer waard dan die van een glazenmaker. Tegelij-
kertijd presenteert Vos zich als een Dichter met een hoofdletter, net zo een als Westerbaen: in 
de vijfde regel van het gedichtje zegt Vos dat hij Westerbaen enkel bedankt, zonder hem iets te 
geven voor zijn gedichten. De sententie die daarop volgt impliceert dat Vos daarmee een dich-
ter van formaat is, want daar staat dat Dichters (met een hoofdletter!) danken, en dat is precies 
wat Vos met dit gedichtje doet. In het lastige vervolg van de sententie in de laatste regel moet 
‘dichten’ waarschijnlijk weer dubbelzinnig gelezen worden: dichters dichten niet voor geld, 

65  Puntdicht 218, Adg I, 392. Het is ook gepubliceerd in Van Domselaer 1660. 
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zoals glazenmakers. Vos presenteert zichzelf in dit gedichtje dus als glazenmaker, die, ook als 
dichter, van een hele andere orde is dan ridder Westerbaen, maar uiteindelijk stelt hij zichzelf 
impliciet alsnog met Westerbaen op één lijn.

Een gedicht van Westerbaen aan Vos maakt inzichtelijk hoe deze paradoxale representatie 
deel uitgemaakt moet hebben van een literair spel. Westerbaen schreef Vos bij het opsturen 
van vertaalwerk een begeleidend gedicht, waarin hij Vos juist als zíjn meerdere presenteert.66 
In ‘Aan den E. Jan Vos, Regent van den Amsterdamschen Schouw-burgh, als ick hem de An-
drea ende Eunuchus van Terentius sond, die ick uyt het Latyn in Nederduytschen Rijm ge-
bragt had’ biedt hij zijn ‘werckje’ bescheiden aan aan de beroemde Vos – de Amsterdamse to-
neeldichter met ‘hooge laersen’. Hijzelf komt ‘op zijne socken (…), daer hy ontrent loosduynen 
/ zich berght in ’t laegh geberght, dat van haer kaale kruynen / Geen henghste-bronnen geeft, 
maar schraal en maager zand.’ Het is onduidelijk of Vos zijn gedicht schreef naar aanleiding 
van het opsturen van de Andria en Eunuchus: deze Terentiusvertalingen van Westerbaen wer-
den respectievelijk in 1660 en 1661 gepubliceerd, terwijl Vos’ bedankgedicht aan Westerbaen 
al in 1660 opgenomen werd in Hollantsche Parnas, maar het kan natuurlijk dat Westerbaen Vos 
een manuscript opgestuurd heeft. Hoe dat ook zij: duidelijk is wel dat Vos en Westerbaen el-
kaar in deze gedichten probeerden af te troeven in zogenaamde nederigheid. 

Op een heel andere – Huygensiaanse – manier maakte Vos’ profilering deel uit van literair 
spel in een gedichtje aan Huygens. Na een literair optreden – waarschijnlijk de vertoningen van 
1659 of 1660 – werd Vos blijkens het gedichtje door Huygens gevraagd ruiten in diens koetsra-
men te zetten.67 In zijn reactie in dichtvorm ging Vos uiteraard welwillend op het verzoek in, 
maar hij wist zich tegelijkertijd te profileren als dichter. Hij verwijst naar de vertoningen die 
aanleiding waren voor het verzoek van Huygens en die hij in opdracht van de stadsregering 
maakte. Door ingewikkeld woordspel met ‘dichten’ – zoals Huygens dat jaren eerder geïntro-
duceerd had in zijn drempeldicht voor Aran en Titus – sluit hij aan bij Huygens’ dichterschap: 

Uw koetsglas, Zuilichem, wilt gy de man doen dichten,

 Die gistren heeft gedicht, zegt gy, voor ’t Prinslijk hof.

 Dat was geen wonder; want Oranje gaf my stof.

Ik zal uw koets niet min dan ’t hof door dicht verlichten:

 Want ik heb my al lang tot dubbeldicht gestelt.

Vraagt gy hoe ik my draag in dubbeldicht te toonen?  my draag: het opbreng

 Ik dicht het best om niet, en ’t slechtst’ dicht ik om geldt. 

Door kunst- en winstdicht krijgt men goude lauwerkroonen.

Vos zet het dichterschap en het glazenmakerschap hier tegenover elkaar: het eerste doet hij 
voor niets, het tweede voor geld, maar toch is het dichterschap hem meer waard dan het gla-
zenmakerschap. Wellicht sloeg Vos met dit gedichtje twee vliegen in één klap: hij onderhield 
het dichterlijk contact met Huygens door speels op diens woordspel te reageren en haalde te-
gelijkertijd een glazenmakersopdracht binnen. En passant profileert hij zich bovendien als 
stadsdichter. 

66  Westerbaen 1672, dl. III, 620. 

67  ‘Aan den Eed. Gestr. Heer Konstantin Huigens Ridder, Heer van Zuilichem, Monikelandt, Zeelhem, &c.’, Adg I, 840. 
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5.3 Dichten tot profijt van de glazenmakerswinkel

In de relatie met de stadsregenten was het onderstrepen van Vos’ glazenmakersberoep niet 
alleen gunstig vanwege het verrassingseffect en de connotaties van eenvoud en zuiverheid, 
maar ook omdat Vos de regenten als patronen nodig had. Omdat geen einddatum afgespro-
ken was voor het stadsglazenmakerschap en omdat voor elke opdracht opnieuw toestem-
ming verkregen moest worden, was het voor Vos van groot belang de burgemeesters en the-
sauriers geen enkele reden te geven de aanstelling te beëindigen of het aantal opdrachten 
te verkleinen. Hij moest dus goed werk leveren, maar ook de relatie met de stadsregenten 
goed houden. Vos’ gedichten speelden een belangrijke rol bij het onderhouden van die rela-
tie. Blijkt ook uit de gedichten dat Vos zijn (stads)glazenmakerschap als onderdeel van die 
relatie ziet en zet hij de gedichten concreet in om zijn positie als stadsglazenmaker veilig 
te stellen?

5.3.1 Nieuwbouw in Amsterdam

Een steeds terugkerend thema in de gedichten die Vos over Amsterdam schreef, is de nieuw-
bouw in de stad. In veel gedichten gebruikte Vos die nieuwbouw om de Amsterdamse welvaart 
te illustreren en vaak was de nieuwbouw zelf aanleiding voor een gedicht. Er is natuurlijk het 
gedicht ter ere van het nieuwe stadhuis (1655), waaraan Vos zeer waarschijnlijk als glazenma-
ker zelf meegebouwd had;68 er is de Vergrooting (1662), waarin Vos de vierde uitleg van de stad 
bezong; en er zijn verschillende (kortere) gedichten op gebouwen die net als het stadhuis op 
de Dam vanwege architectuur of bestemming deel uitmaakten van Amsterdams trots, zoals 
het beursgebouw, het Oost-Indisch huis, de schermschool, de scheepstimmerwerf en de Wes-
tertoren.69 Wellicht was Vos als glazenmaker bij de bouw of reparatie van sommige van deze 
gebouwen betrokken. Dat gold in ieder geval voor het nieuwe Aalmoezeniersweeshuis, waar-
over Vos in 1664 een lang gedicht schreef, nadat hij zelf een deel van de ramen in dat gebouw 
verzorgd had.70 

In bijna al deze gedichten dient de nieuwbouw als metafoor voor de welvaart van de stad. 
Door de welvaart te onderstrepen werd de Amsterdamse pracht en praal verdedigd tegenover 
mogelijke critici die vonden dat er te veel en te luxueus gebouwd werd. Ik zal dit illustreren aan 

68  Vgl. Dudok van Heel 1980, 27. Gezien de omvang van het project is het zeer aannemelijk dat beide stadsglazenmakers 

erbij betrokken waren. In 1657 kreeg Vos bovendien opdracht stadhuisramen te repareren, vgl. noot 38. 

69  ‘Beurs t’Amsterdam spreekt’, Adg I, 386, ook in Westerbaen 1644 en Vos 1658(c), op een gravure van de beurs en op een 

medaillon boven de ingang van de beurs, vgl. De Vries 2004, 129; ‘Oost-Indischhuis spreekt’, Adg I, 457, ook in Vos 1654(b), 

Klioos kraam 1656 en Vos 1658(c); ‘Op ’t Schermschool’, Adg I, 471, ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c); ‘Wa-

penhuis en Scheepstimmerwerf van de Zeeraat t’Amsterdam’, Adg I, 484; ‘Klok in de Westertooren t’Amsterdam spreekt’, 

Adg I, 434.

70  Tot een nieuw gebouw voor het aalmoezeniersweeshuis werd in oktober 1663 door de vroedschap besloten. In 1665 

was het gebouw aan de Prinsengracht reeds in gebruik, zie Abrahamse 2010, 201. Vos’ gedicht Op ’t weeshuis van d’arme vrem-

delingen werd in 1664 uitgegeven door Jacob Lescaille. Het werd ook opgenomen in Adg II, 151-158. De betrokkenheid van 

Vos bij de bouw blijkt uit de notulen van de Aalmoezeniers (SAA 343-39, p. 71, d.d. 8 februari 1664), die besloten ‘Jan Jansz 

glasmaker’ voor de helft van de glazen in het nieuwe gebouw aan te stellen – voor de andere helft werd een tweede gla-

zenmaker aangesteld.  
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de hand van de Vergrooting.71 Vos schreef dit allegorische, epische gedicht ter ere van de vierde 
stadsuitleg waarmee in 1660 begonnen was, maar waarover al sinds 1650 nagedacht werd. De 
start van de stadsuitbreiding werd voorafgegaan door jarenlang getouwtrek tussen verschil-
lende bouwheren, stedelijke functionarissen en tegenpartijen.72 Het bleek nog niet zo makke-
lijk om over de stadsuitbreiding te beslissen: het was natuurlijk een kostbare aangelegenheid 
en de investeerders, de burgemeesters, wilden er zeker van zijn dat ze hun geld terug zouden 
verdienen (direct door de opbrengst van de grond, en indirect door het stimuleren van de eco-
nomie en de toename van belastinginkomsten). Bovendien was de ruimte buiten de stadsmu-
ren steeds meer bebouwd geraakt, waardoor een uitleg van de stad juridisch en organisatorisch 
ingewikkeld was en financieel nog meer vroeg.

Er waren ook andere oorzaken voor vertraging van de bouwplannen, zoals de Eerste Engelse 
Zeeoorlog van 1652 tot 1654 en de bouw van het stadhuis waarmee in 1648 begonnen werd, en 
die uiteindelijk tot 1665 zou duren en veel van de stedelijke bouwmaterialen en arbeidskrach-
ten opslokte. Pas in 1660 werd daarom groen licht gegeven voor de stadsuitbreiding en in 1662 
werd het definitieve ontwerp vastgesteld door de stadsregering. Dit zal de aanleiding zijn ge-
weest voor Vos’ lofdicht, dat in dat jaar gepubliceerd werd. 

Uit de voorgeschiedenis blijkt dat er verschillende hobbels te nemen waren voor de vierde 
uitleg een feit was. In Vos’ gedicht is dat niet anders. In een allegorische strijd tussen een bon-
te verzameling aan personificaties en klassieke goden strijden onder andere Nijd, Aarde, Boos-
heid en Mars tegen de uitleg, terwijl Zeege, Mercurius en Minerva de verdediging ervan voe-
ren. De uitleg werd zo alleen al door de opzet van het gedicht verbonden aan vrede, handel en 
kunst, en inderdaad wordt in het gedicht meermaals benadrukt dat de uitleg en Amsterdams 
vrede, welvaart en culturele bloei samenhangen – enerzijds maken zij dat de stadsuitbrei-
ding nodig is, anderzijds stimuleert die uitbreiding vrede, welvaart en culturele bloei. Deze 
samenhang moet keer op keer herhaald worden om nieuwe kritische geluiden te overstem-
men. Daarbij passeren ook vele (min of meer) voltooide Amsterdamse bouwwerken de revue 
waarmee Vos als glazenmaker en dichter in verband gebracht kan worden, zoals de beurs, de 
schouwburg en natuurlijk het stadhuis. Het gedicht is een aaneenschakeling van overwinnin-
gen (op het verzet) en teleurstellingen (omdat er nieuw verzet opduikt), maar uiteraard is de 
definitieve zege uiteindelijk voor die personificaties en goden die het succes van Amsterdam 
representeren, en kan de lof van de vierde uitleg gezongen worden. 

Vos ondersteunde aldus in dit en vele andere gedichten het bouwbeleid van de Amsterdam-
se regenten, en stimuleerde dat ook. Er kon hem niet genoeg gebouwd worden, zo lijkt het. En 
inderdaad: hoe meer er gebouwd werd, hoe groter de kans dat zijn inkomen als glazenmaker 
steeg. De thematiek van de nieuwbouw in Vos’ gedichten kon zijn positie als glazenmaker on-
dersteunen, zeker ook omdat gedichten waarin deze thematiek een rol speelde vaak opgedra-
gen waren aan thesauriers – de stedelijke rekenmeesters die het voor het zeggen hadden waar 
het Vos’ opdrachten als glazenmaker betrof. De Vergrooting was bijvoorbeeld opgedragen aan 

71  Vos 1662(c); Adg I, 809-838. Ook het stadhuisgedicht uit 1655 zou een goede illustratie zijn. Zie voor dat gedicht uitge-

breider hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.3.

72  De beschrijving van de aanloop naar de stadsuitbreiding tussen 1650 en 1662 in deze en de volgende alinea is geba-

seerd op: Abrahamse 2010, 119-158. 
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de vier burgemeesters en twee thesauriers van 1662.73 Het publiekelijk ondersteunen van het 
bouwbeleid van de thesauriers kan gezien worden als onderdeel van de patronagerelatie tus-
sen Vos en de Amsterdamse stadsregenten, die hem in ruil daarvoor opdrachten zouden kun-
nen gunnen als glazenmaker. Door deze relatie en de ‘uitruilmogelijkheden’ te thematiseren, 
kon Vos er wellicht nog meer van profiteren. 

5.3.2 Patronagethematiek

In voorgaande hoofdstukken heb ik laten zien hoe Vos in zijn gedichten aan en over Amster-
damse stadsregenten regelmatig verwees naar de patronagerelatie die hij met hen onderhield. 
Deze patronagethematiek diende onder andere om – op subtiele wijze – te verwijzen naar de 
diensten die de cliënt kon leveren en de beloningen die hij daarvoor van de patroon terugver-
wachtte. Die ‘beloningen’ konden allerlei vormen aannemen, waaronder, bij Vos, die van gla-
zenmakersopdrachten. De patronagethematiek in Vos’ gedichten ondersteunde op zichzelf dus 
al Vos’ succes als glazenmaker. Tegelijkertijd is er een aantal gedichten met patronagethematiek 
waarbij het meer dan in andere gedichten voor de hand ligt deze thematiek te interpreteren als 
een aansporing om Vos als glazenmaker te ondersteunen door hem particuliere of stedelijke op-
drachten te geven, of door zijn stadsglazenmakerschap te initiëren dan wel te continueren. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor gedichten waarin Vos zich nadrukkelijk als ambachtsman presenteerde. 

Hoewel Vos nooit expliciet verwees naar geldelijke beloning, benadrukte hij in gedichten 
wel regelmatig dat hij hard moest werken voor zijn geld. Ik heb in de vorige paragraaf een ver-
wijzing geciteerd uit het gedicht dat hij bij gelegenheid van zijn benoeming als schouwburg-
hoofd aan Jan Six schreef.74 Dit gedicht kan geïnterpreteerd worden als een aansporing aan Six 
en andere rijke Amsterdammers om Vos als glazenmaker te ondersteunen: nadat Vos betoogd 
had hoe hij de stad en zijn regeerders als schouwburghoofd ten dienste kon zijn, onderstreepte 
hij in de laatste regels immers plotseling zijn glazenmakerschap. 

Ook in het puntige briefdichtje dat Vos schreef aan Joan Hinlopen toen die hem verweten 
had te weinig gedichten te schrijven, is sprake van zo’n aansporing.75 In de eerste regel citeert 
de dichter Hinlopen, vervolgens geeft hij in de eerste persoon een verklaring voor zijn geringe 
productie: 

Gy dicht, o Vos! zegt gy, zoo veel niet als wy wenschen.

 De huisplicht bindt myn handt. myn lust wordt wet gestelt.

De Dichtkunst, dit staat vast, eist niet dan heele menschen:

 Ik ben niet meer dan half. de zorg doet my geweldt.

Een ander laat zich ’t hooft, door kunst, met lauwren sieren. 

De buik verzaadt zich niet door kransen van lauwrieren.

73  Andere gedichten die Vos opdroeg aan de thesauriers zullen verderop in dit hoofdstuk aan bod komen: ‘Verzoek-

schrift, aan d’Eed. Eed. Heeren Schatbezorgers van Amsterdam, &c.’, Adg II, 149-150 en ‘Ter Maaltydt van d’Eed. Eed. Heeren 

Schatbezorgers t’Amsterdam, toen zy de Bouwkunst met haar taafel vereerden’, Adg II, 160-161. Vos droeg ook gedichten 

op aan de thesauriers die op het eerste oog minder met hun beslissingsbevoegdheid over de nieuwbouw te maken lijken 

te hebben, zoals de Scheepskroon (Vos 1666(c)), ook opgenomen in Adg II, 119-132.

74  Zie paragraaf 5.2.2, noot 59. 

75  Zie paragraaf 5.2.2, noot 62. 
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Vos benadrukt in dit gedichtje dat hij als dichter niet tot volle wasdom kan komen omdat hij 
ook moet zorgen dat er brood op de plank komt. In reactie op een verzoek van Hinlopen aan Vos 
om meer te dichten, is dit te lezen als een vrij directe aansporing aan Hinlopen om Vos finan-
cieel te ondersteunen, zodat hij zich meer aan het dichterschap kan wijden. Vos verwijst in dit 
gedichtje overigens niet expliciet naar zijn beroep als glazenmaker, waardoor de aansporing 
niet noodzakelijk daarmee in verband gebracht hoeft te worden. 

In een ander gedicht is de suggestie nadrukkelijker aanwezig dat ondersteuning van het 
glazenmakerschap deel uitmaakte van de patronagerelatie tussen Vos en de regenten. Op 
22 juni 1663 besloot de stadsregering het aantal thesauriers met twee te vermeerderen. Het 
werk groeide de twee zittende thesauriers boven het hoofd vanwege de financiële adminis-
tratie die de vele bouwwerkzaamheden met zich meebrachten – aan het stadhuis werd nog 
steeds gebouwd, en Amsterdam zat middenin het nieuwste megaproject van de vierde stads-
uitleg. Vanaf 27 juni 1663 waren er daarom vier thesauriers: naast Schaep en Witsen nu ook 
Hooft en Valckenier.76 Aan deze vier regenten – die bepaalden welke taken Vos als stadsgla-
zenmaker kreeg – richtte Vos zijn gedicht ‘Ter Maaltydt van d’Eed. Eed. Heeren Schatbezor-
gers t’Amsterdam, toen zy de Bouwkunst met haar taafel vereerden’.77 In het gedicht wordt 
beschreven hoe de ‘schatbezorgers’ (de thesauriers) Bouwkunst hebben uitgenodigd voor een 
maaltijd, uit oprechte dank voor al haar arbeid in de stad. Er wordt veel wijn geschonken en 
Pallas schuift ook nog aan – zonder krijgsuitrusting – dus het wordt een vrolijke bijeenkomst. 
Dit gedicht is allegorisch te lezen voor de verandering in de samenstelling van de stadsrege-
ring – de aanstelling van twee extra thesauriers is feitelijk een besluit meer geld uit te trekken 
voor de bouwwerkzaamheden in de stad. Daarnaast kan er werkelijk een maaltijd plaatsgevon-
den hebben waarmee de stad haar belangrijkste bouwmeesters in het zonnetje wilde zetten. 
Wellicht heeft Vos dit gedicht bij zo’n gelegenheid geschreven – misschien was hij er bij om de 
feestelijkheid als dichter op te vrolijken, of omdat hij als glazenmaker, net als andere bouw-
meesters, genodigd was?78

Het gedicht van Vos is als altijd vol lof voor Amsterdam en zijn bestuurders, en wordt con-
creet ingezet als een verdediging van het bouwbeleid van het stadsbestuur, net als de Ver-
grooting en andere gedichten. Pallas spreekt de Bouwkunst toe: 

 O Bouwkunst! sprak Minerf, o praalpronk van de Stadt!

Ik laat mijn zetel om in dit vertrek te koomen.  laat: verlaat

Ik wil dat gy van daag uw lasten zult betoomen.

De zorgen kan men best verpoozen door de wijn.

Wie zwaar zal bouwen dient bywijl verlicht te zijn.

’t Vernuft der geesten mach men niet te nauw bepaalen:

Men moet, om ’t stompe brein te scherpen, aassem haalen.

76  Zie over de thesauriers Hell 2005, 184-189; over de gang van zaken in 1663 Bontemantel 1897, 109. Zowel Elias 1903-1905 

als Wagenaar 1767 geven alleen Schaep en Witsen als thesauriers in 1663, ik vermoed omdat Hooft en Valckenier de func-

tie pas later in het jaar kregen. 

77  Adg II, 160-161.

78  Bontemantel 1897 noemt geen maaltijd die aanleiding zou kunnen zijn geweest voor dit gedicht, maar dat zo’n maal-

tijd plaatsgevonden heeft, lijkt zeer aannemelijk. 
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De taaie luitsnaar knapt, door ’t spannen, als een draadt.

De wijze Schaap, zoo jong in moedt als oudt in raadt,

En Witsen, rijk van brein, en vol van dapperheeden,

En d’overwakkre Hooft, die ’t quaadt op ’t hart helpt treeden,

En Valkenier vol geest, belust om ’t groot en klein

Op ’t naast te weegen in de schaalen van zijn brein,

Zijn hier gekoomen om uw lasten te verlichten.

De gunst der Grooten dient om Kleenen te verplichten.

Wie dat zijn plicht volvoert behaagt zijn Overheer. 

(20-35)

Er wordt in de eerste regels van de toespraak gesteld dat vernuftige geesten ook af en toe moe-
ten ontspannen. Dat is een referentie aan de positie die Vos als schouwburghoofd en dichter 
bekleedde ten opzichte van de regenten – het toneel dat hij programmeerde en de vertonin-
gen en gedichten die hij maakte, dienden immers onder andere om de dagelijkse bezigheden 
van de regenten op een nuttige manier te veraangenamen en soms te onderbreken. In dit geval 
echter zijn het de regenten zelf – vol lof geïntroduceerd – die ervoor zorgen dat de Bouwkunst 
ontspant. De sententies waarmee de toespraak eindigt, roepen in hun algemeenheid weer al-
lerlei verwante connotaties op. Slaat dit niet precies op de relatie tussen Vos en de regenten? 
Gunsten van de ‘groten’ zetten de ‘kleinen’ aan tot het behagen van de ‘groten’ – het patrona-
gesysteem in een notendop. Aan het eind van het gedicht wordt hier opnieuw aan gerefereerd, 
dit keer bij monde van de dichter zelf, en met de nadruk op de beloning die de regenten zou-
den willen verzorgen:     

Een die het heilzaamst bouwt verdient de waardtste kroonen.

Het Staatwijs Y begeert haar geesten mildt te loonen.

Zoo deedt de schrandre Griek, en strijdtbare Latijn.

Wie rijk gedient wordt wil niet arm in ’t loonen zijn. 

(49-52)

Vos legde de regenten hier feitelijk het ‘verlangen tot belonen’ op. Het gaat hier concreet om 
het belonen van de Bouwkunst, maar die representeerde natuurlijk onder andere Vos als gla-
zenmaker. Een beloning zou dus op zijn plaats zijn, zo worden de thesauriers aangespoord te 
denken en voor Vos als glazenmaker kon dat concreet betekenen dat hij de nieuwe thesauriers 
aanspoorde om hem vooral opdrachten te geven als glazenmaker, of, als hij die opdrachten al 
binnen had, om hem daar goed voor te betalen. 

Dit gedicht kan in z’n geheel gelezen worden als een impliciete aansporing aan de thesau-
riers om goed voor de stedelijke werknemers in de bouw te zorgen, een aansporing die gezien 
moet worden in het licht van de financiële toestand van Amsterdam in deze jaren: vanwege de 
omvang van de vierde uitleg waren de thesauriers voortdurend genoodzaakt te bezuinigen en 
te beknibbelen, en daarvan konden stadsbouwmeesters en werknemers uit de bouw gemak-
kelijk de dupe worden.79 Er is één gedicht waarin Vos de thesauriers expliciet om een opdracht 
als glazenmaker vraagt, en dat zal niet toevallig in dezelfde periode geschreven zijn.    

79  Over de bezuinigingen van de thesauriers tijdens de vierde uitleg: Abrahamse 2010, 165.  
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5.3.3 Verzoek in dichtvorm 

In ‘Verzoekschrift, aan d’Eed. Eed. Heeren Schatbezorgers van Amsterdam, &c.’, een gedicht 
dat we alleen kennen uit Alle de gedichten II,80 richtte Vos zich rechtstreeks tot de thesauriers 
met het verzoek ramen te mogen zetten in de verbouwde Bank van Lening. De stedelijke Bank 
van Lening werd in 1614 opgericht en ondergebracht in het turfhuis van de huiszittenmees-
ters aan de Nes. De eerste klachten over ruimtegebrek dateren van 1662, maar een grotere be-
huizing liet nog enkele jaren op zich wachten. De voorstellen voor nieuwbouw waren het 
stadsbestuur te kostbaar, en uiteindelijk werd in juli 1664 besloten dat er een nieuw deel aan 
het bestaande pand vastgebouwd zou worden. De nieuwe Bank van Lening strekte zich na de 
verbouwing uit van de Nes naar de Oudezijds Voorburgwal, waar zij nu nog steeds zetelt.81 
Hoewel Vos de verbouwing niet letterlijk noemt, is het aannemelijk dat hij zijn verzoek naar 
aanleiding daarvan deed – eerder zal er geen reden zijn geweest het volledige gebouw van 
nieuwe ramen te voorzien, en de dichter gaat er in het gedicht vanuit dat er nog geen ramen 
in het gebouw zitten. 

Na een opening met de gebruikelijke lof aan het adres van Amsterdam, en de verplichting 
die Vos voelt ten opzichte van zijn bestuurders – in dit geval de thesauriers – doet Vos zijn ver-
zoek. Dat doet hij nadrukkelijk als stadsdichter:

Ik die, wanneer ’t de tijdt wil lijden, vaarzen dicht

Op Helden, Hartogen, Vorstinnen, Prinsen, Graaven

En Koningen, die door de Faam ten hemel draaven,

Verzoek het Leeninghuis te dichten met mijn glas. 

(4-7)

Vos speelt in deze regels net als elders met het woord ‘dichten’: meestal dicht hij verzen op 
belangrijke personen, nu verzoekt hij het Leninghuis te ‘dichten’ met glas. Het woordspel 
wordt nog even voortgezet terwijl Vos uiteenzet wat voor een ruiten hij zal maken: ‘Wie 
licht wil scheppen komt doorluchtig dicht te pas’ (8). Met ‘doorluchtig dicht’ wijst Vos erop 
dat zijn ruiten lichtdoorlatend zullen zijn, maar het alludeert natuurlijk ook aan de ‘roem-
rijke’ verzen waarover hij in de hierboven geciteerde regels al schreef. Nadat Vos beschreven 
heeft hoe de ruiten niet alleen licht door zullen laten, maar vooral ook (on)weer buiten zul-
len houden (10-15), komt hij terug op zijn verzoek, opnieuw met expliciete verwijzing naar 
zijn status als stadsdichter: ‘Vergun uw Dichter dat zijn hoop niet wordt gesnoert’ (15, mijn 
cursivering). Vos maakt vervolgens een vergelijking met een militair, die ook ‘doorluchtig’ 
(roemrijk) werk levert, en daarvoor met lauwerbladeren bedankt wordt: hij zal als glazenma-
ker ‘doorluchtig’ (doorschijnend én roemrijk) werk leveren, en daarvoor zelf dankbaar zijn 
(16-19). 

In de peroratio blijkt waartoe de profilering als stadsdichter dient. Hier vraagt Vos om ver-
geving voor zijn vrijmoedige verzoek. Opnieuw benadrukt hij daarbij zijn dichterschap, maar 
tevens blijkt dat zijn verzoek ingegeven wordt door geldnood: 

80  Adg II, 149-150. 

81  Carassso-Kok & Lakerveld 2009, 40-44; Jansen 1964, 173-174. 
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Vergeef het my zoo ik te stout veur u verschijn,   stout: zelfbewust

En uwe taay geduldt, door mijn verzoek, kom tergen. 

Wie gunst by Heeren zoekt vereist ’er eerst te vergen.   vergen: schenken

De huiszorg, die gy mint, geeft my by u geleit. 

Een Dichter heeft, bywijl, een weinig vryigheidt. 

(20-24)

Zijn dichterschap, zo stelt Vos, geeft hem de vrijheid om deze gunst, zo nodig voor het onder-
houden van zijn huishouden, te vragen. Hiermee verwees hij naar klassieke opvattingen over 
de ‘vrijheid’ van een dichter,82 maar vooral naar de patronageverhouding tussen hem en de re-
genten. De sententie ‘Wie gunst by Heeren zoekt vereist ’er eerst te vergen’ (22) impliceert im-
mers dat Vos de ‘Heeren’ (thesauriers) reeds gunsten verleend had. Wellicht dat Vos’ lofdichtje 
op de Bank van Lening hiermee in verband gebracht moet worden,83 maar het is aannemelijker 
dat Vos verwees naar alle gedichten die hij ter ere van Amsterdam en haar regenten schreef – 
zijn productie als stadsdichter dus. Zijn dichterlijke verzoek lijkt succes gehad te hebben, want 
in een resolutie van de thesauriers van 15 januari 1666 werd Vos, samen met twee andere gla-
zenmakers, toegestaan de Bank van Lening van glazen ramen te voorzien.84    

Vos zette in dit ‘Verzoekschrift’ dus expliciet zijn stadsdichterschap in om als glazenmaker 
een opdracht te verwerven. Ook uit de andere gedichten die ik in dit hoofdstuk besproken heb, 
blijkt dat Vos’ dichterschap hem van pas kwam in zijn loopbaan als glazenmaker: met zijn 
gedichten stimuleerde hij de Amsterdamse bouwlust en kon hij de stadsregenten aansporen 
hem daarbij te betrekken. Meer in het algemeen dienden Vos’ gedichten als een platform voor 
profilering als glazenmaker – een profijtelijk imago vanwege het verrassingseffect en de con-
notatie van oprechtheid. Dat het beeld van Vos als ambachtsman eeuwenlang de boventoon is 
blijven voeren in de receptie komt ook door zijn eigen gedichten.

82  Dat een dichter meer toegestaan was dan een ander, is terug te voeren op Horatius, die stelt dat schilders en dichters 

‘carte blanche’ hadden – op z’n zeventiende-eeuws: ‘’t is al goed wat konste doet’. Hierover bijvoorbeeld: Porteman 2007, 

14. Ook was er in dit concrete geval sprake van een precedent: enkele jaren eerder, in 1658, was Vondel aangesteld als boek-

houder bij de Bank van Lening omdat hij vanwege zijn faillissement in penibele financiële omstandigheden verkeerde. 

De kunstminnende Anna van Hoorn (1608-1666), de vrouw van burgemeester Cornelis van Vlooswijck, beval hem aan bij 

de stadsregering en de hulp die Vondel kreeg bij zijn ‘huiszorg’, had dus alles te maken met zijn literaire staat van dienst. 

Jansen 1964, 37; Sterck 1931, 5.   

83  ‘Aan de schatkamer in de Bank van leening t’Amsterdam’, Adg I, 387.

84  Vgl. SAA 5039-1, Resolutieboek III, 51v.  
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Anton van Duinkerken, rooms-katholiek pur sang, concludeerde in 1945 teleurgesteld dat het 
geloof bij de eveneens katholieke Vos ‘een afwezigheid in den aard van het kunstenaarschap’ 
was.1 Later werd Vos als ‘christelijk humanist’ getypeerd omdat er zo weinig van zijn katho-
lieke geloof terug te vinden zou zijn in zijn werk.2 Het (katholieke) geloof was inderdaad geen 
dominant thema in Vos’ oeuvre. Hij schreef net als vele anderen een lijdenscyclus en in zo’n 
honderd beeldgedichten en puntdichten komen religieuze thema’s of debatten voor, maar op 
het totaal van ruim 1460 gedichten is dit slechts een klein aandeel. In de adressering van zijn 
gedichten is ook weinig te merken van het ruime katholieke netwerk dat Vos onderhouden 
moet hebben: hij schreef slechts een kleine zeventig gedichten voor geloofsgenoten.3 Ook voor 
deze gedichten geldt dat ze het gedeelde geloof nauwelijks onderstrepen. 

In het werk van zeventiende-eeuwse dichters speelde religie vaak een grote rol.4 Hoe is de 
beperkte aandacht voor religie in de gedichten van Vos te verklaren? En welke functie vervul-
den de gedichten die wél te koppelen zijn aan het geloof in zijn dichterschap? In dit hoofdstuk 
ga ik eerst in op de positie, mogelijkheden en beperkingen die Vos had in het protestantse Am-
sterdam (6.1), vervolgens bespreek ik de gedichten met religieuze thematiek (6.2) en ten slotte 
de gedichten die Vos schreef voor geloofsgenoten (6.3).

6.1 Vos als katholiek in Amsterdam: de praktijk van tolerantie 

Het wetenschappelijke debat over religieuze tolerantie in de Republiek loopt al enige tijd en 
wordt met toenemende intensiteit gevoerd.5 Een van de inzichten die dit debat opgeleverd 

1  Van Duinkerken 1945, 79. Van Duinkerken ziet het ontbreken van katholieke gevoelens in Vos’ poëzie als een van de re-

denen om er een niet al te positief oordeel over te vellen. 

2  Vos wordt o.a. als ‘christelijk humanist’ gezien door Buitendijk 1975, 19-22; en Dudok van Heel 1980, 39, die bovendien 

wijst op een verband tussen dit christelijk humanisme en Vos’ contacten in regentenkringen. 

3  Zie de database op www.ninageerdink.nl/janvos, waarin het geloof van de geadresseerden terug te vinden is. Omdat niet 

van alle geadresseerden bekend is of ze aangesloten waren bij een kerk en bij welke kerk, blijft dit aantal een benadering. Bo-

vendien zijn er ook geadresseerden terwijl ik niet helemaal zeker ben over hun geloof. Zo heb ik ook een gedicht voor Willem 

Jansz. Kamey (Adg I, 187) meegerekend, terwijl ik niet zeker weet of hij katholiek was. Kamey zou de katholieke Alkmaarse 

lakenkoper Willem Jansz. Camay geweest kunnen zijn, die leefde tot begin 1660 (vgl. het lemma over zijn zoon in NNBW).

4  Vgl. bijvoorbeeld Van Strien & Stronks 1998. 

5  Enkele recente bijdragen aan dit debat zijn Parker 2008, Kaplan 2007, Frijhoff 2002 en Hsia & Van Nierop 2002. 
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heeft, is dat in de Republiek belangrijke verschillen bestonden tussen religieuze tolerantie in 
provincies, steden en dorpen, en dat zelfs daarbinnen niet altijd sprake was van een eenduidige 
praktijk.6 Ik focus daarom op de concrete beperkingen en mogelijkheden die Vos als katholiek 
in Amsterdam moet hebben ervaren. 

In vergelijking met veel andere plaatsen in de Republiek was Amsterdam in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw een zeer tolerante stad. Dat was eerder echter anders. Dudok van Heel 
schetst in zijn recente geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat hoe Amsterdam 
in het begin van de zeventiende eeuw gedomineerd werd door godsdiensttwisten. Vanaf het 
moment dat de katholieke elite uit de stadsregering verdreven werd (de Alteratie van 1578), was 
er sprake van een machtsstrijd tussen streng calvinistische en meer gematigde regenten, die 
in 1628 definitief door de gematigde regenten gewonnen werd. De families Bicker en De Graeff 
brachten de machtigste vertegenwoordigers van de liberale factie voort.7 Het leidde tot de in 
de Republiek vrijwel unieke situatie dat de vertegenwoordigers van de stedelijke regering en 
die van de publieke kerk uit verschillende elites afkomstig waren.8  

De meeste Amsterdamse burgemeesters waren weliswaar aangesloten bij de gereformeerde 
kerk – de publieke kerk, immers – maar velen hadden sympathie voor de Remonstrantse Broe-
derschap en stelden zich vaak nog liberaler op dan de remonstranten zelf.9 Dit leverde vanzelf-
sprekend de nodige spanningen op tussen regering en kerkenraad, maar hoewel de kerkenraad 
een stem had waar de stadregering niet zonder meer aan voorbij kon gaan, was de macht van 
de Amsterdamse burgemeesters groot genoeg om een praktijk van tolerantie te stimuleren.10 
De katholieken – tot ver in de zeventiende eeuw een meerderheid in Amsterdam – hadden daar 
baat bij en de katholieke elite, die grotendeels bestond uit nazaten van de regenten van vóór de 
Alteratie, kon zelfs opnieuw invloedrijk worden.11 

Ook Vos was verwant aan het regentenpatriciaat van voor de Alteratie.12 Zijn afkomst was 
dan ook zo katholiek als deze maar zijn kon. Hij stamde via zijn moeder af van het oude ka-
tholieke regentenpatriciaat van Amsterdam. Zijn vaders familie bekeerde zich tot het calvinis-
tische geloof, maar zijn vader zelf bleef, als enige van zijn familie, katholiek – waarschijnlijk 

6  Hsia 2002, 6 wijst expliciet op regionale verschillen binnen de Republiek; Kaplan 2007 geeft talloze voorbeelden van de 

uiteenlopende praktijken van religieuze tolerantie in verschillende landen, provincies, steden en dorpen.

7  Dudok van Heel 2008, 19-36.

8  Van Deursen 1997, 178. 

9  Van Deursen 1997, 178. Dat veel Amsterdamse regenten sympathiseerden met de remonstranten blijkt bijvoorbeeld 

uit het feit dat een aantal burgemeestersvrouwen aangesloten was bij de remonstrantse kerk en hun kinderen er dan soms 

gedoopt werden; en uit het feit dat vele regenten het rekwest van 1628 tekenden, waarmee gepleit werd voor het toestaan 

van de remonstrantse godsdienst in Amsterdam. Vgl. Bontemantel 1897, LXIII-LXVIII.  

10  Volgens Manuth 1993-1994, 236 zouden de spanningen tussen kerkenraad en regering in de periode 1650-1672 toe-

nemen, maar had dit geen invloed op de politiek van tolerantie die gevoerd werd ten aanzien van groepen buiten de pu-

blieke kerk.  

11  Dudok van Heel 2008, 105-146. Zie ook Dudok van Heel 1993 en 1989. Enkele invloedrijke burgemeesters, zoals De 

Graeff en Bicker, behoorden tot dezelfde maagschap als enkele prominente katholieken. 

12  Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op het archiefonderzoek van Dudok van Heel, ontleend aan Dudok van Heel 

1980, 27, 35-37, 39-40. Het artikel uit 1980 is gebaseerd op de ongepubliceerde doctoraalscriptie van dezelfde auteur: Du-

dok van Heel 1979. Hierin staan geen extra gegevens over Vos’ katholicisme, maar er is wel sprake van een gedetailleerdere 

bronvermelding. 
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vanwege de hoge komaf van zijn katholieke vrouw. Een van Vos’ ongetrouwde zussen, Celitje 
(??-1660), werd begijn en hoogstwaarschijnlijk leidde ook de rest van het in de Kalverstraat ge-
vestigde gezin een katholiek leven. De Kalverstraat lag in een van de ‘katholieke delen’ van Am-
sterdam. In de loop van de zeventiende eeuw waren er alleen al in de Kalverstraat meer dan 26 
adressen waar katholieken samenkwamen.13 

Jan Vos zou zijn hele leven in de Kalverstraat blijven wonen en was betrokken bij de Fran-
ciscaner huiskerk ‘Het Boompje’, die in 1651 tegenover zijn huis gebouwd werd op instigatie 
van de vooraanstaande katholieke familie Coeck. ‘Het Boompje’ was de belangrijkste katholie-
ke plaats van samenkomst in Amsterdam, met twee ingangen aan de Kalverstraat, en twee aan 
het Rokin.14 Vos stond er ingeschreven als communicant en een dag na zijn begrafenis in de 
Nieuwe Kerk op 12 juli 1667 werd er in ‘Het Boompje’ een zielenmis voor hem gehouden. Zijn 
dochter Maria zou er nog geen jaar later trouwen en de voogden van Maria behoorden tot de 
familie Coeck.15 De archivalia wijzen dus op intensieve contacten met katholieken uit de Kal-
verstraat en omgeving. 

Omdat de stadsregering grotendeels uit gematigde calvinisten bestond, zal Vos’ geloof in 
het leven van alledag en in zijn ambities als stadsdichter, huisdichter, schouwburghoofd en 
glazenmaker geen groot obstakel geweest zijn. Toch zal hij zich in bepaalde opzichten be-
perkt hebben gevoeld. De relatieve tolerantie voor (onder andere) katholieken in Amsterdam 
kende haar grenzen, al was het maar omdat openlijke geloofsbelijdenis door katholieken of-
ficieel verboden was of omdat banen in de stadsregering voor katholieken onbereikbaar ble-
ven.16 Parker heeft recent terecht betoogd dat ‘tolerantie’ ten opzichte van katholieken in de 
vroegmoderne context altijd relatief was en de keuze om katholiek te blijven dus betekenis-
vol.17 Dat gold ook voor Vos. Als jongere had hij nog meegemaakt dat er, met andere regen-
ten op de burgemeesterskussens, een straffere wind door Amsterdam waaide. Ook binnen 
de tolerante regeringen van na 1628 waren nog wel orthodoxe stemmen te horen, zoals die 
van burgemeesters Schaep of Tulp. Vos zal zich er dus terdege van bewust zijn geweest dat 
de praktijk van tolerantie kon verdwijnen of veranderen, afhankelijk van de zittende regen-
tenelite. 

Vos kon, net als ieder ander, een actieve bijdrage leveren aan het handhaven van de praktijk 
van tolerantie. Tolerantie werd concreet ingevuld in het leven van alledag. Mensen met ver-
schillende confessies kwamen elkaar elke dag tegen in allerlei contexten en tolerantie kwam 
tot stand in en door die onderlinge omgang.18 Vos kon onder andere via zijn patronagerelatie 
met de regenten bijdragen aan de invulling van de praktijk van tolerantie: door de regenten 
te ondersteunen, ondersteunde en motiveerde Vos ook het beleid ten aanzien van religieuze 
diversiteit. De praktijk van tolerantie maakte zo deel uit van het kapitaal dat Vos en de regen-
ten binnen hun patronagerelatie uitwisselden. Vond die uitwisseling ook in dit geval plaats 

13  Over de katholieken in de Kalverstraat o.a. Dudok van Heel 2008, 11-18. 

14  Op de plek van ‘Het Boompje’ zit nu de V&D. 

15  Dat waren Claesz Heijmensz Coeck en Gerrit Barentsz Swanenburgh (getrouwd met Diewer Coeck). Zie over de fami-

lie Coeck verder paragraaf 6.3. 

16  Voor de concrete beperkingen die er voor katholieken bestonden zie Spaans 2004, 400-405.

17  Parker 2008, 3.

18  Kaplan 2007, 3-11. In navolging van Kaplan noem ik ‘tolerantie’ daarom een praktijk.   
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in en door gedichten? In de volgende paragrafen onderzoek ik of de (beperkte) aandacht voor 
religie in het werk van Vos in verband gebracht kan worden met de kapitaaluitwisseling tus-
sen Vos en de regenten. 

6.2 Religieuze thema’s in de poëzie van Vos 

Vos schreef over religieuze thema’s in verschillende soorten godsdienstige gedichten, die ik 
in navolging van Ton van Strien en Els Stronks breed definieer als ‘gedichten en liederen over 
bijbelteksten en -verhalen, over de verhouding van de gelovige tot God, over zijn visie op het 
geestelijk leven van zijn tijd.’19 Dergelijke gedichten hadden in de zeventiende eeuw zelden een 
uitgesproken katholiek of juist calvinistisch karakter, in ieder geval niet wanneer ze buiten de 
beperkte kring van de religieuze gezindte circuleerden.20 Door vooral naar de ontstaanscon-
text van de godsdienstige gedichten van Vos te kijken, is toch wel degelijk iets te zeggen over 
de wijze waarop Vos zich als gelovige positioneerde. 

De lijdenscyclus Goede Vrydagh en enkele van de daarbij horende ‘bijvoegsels’ zijn Vos’ voor-
naamste godsdienstige gedichten, en in ieder geval de enige die een afzonderlijke publicatie 
kregen (paragraaf 6.2.1). Hiernaast schreef Vos verschillende beeldgedichten waarin Bijbelver-
halen centraal stonden (paragraaf 6.2.2). Zijn godsdienstige positionering komt het nadruk-
kelijkst naar voren in gedichten die Vos schreef naar aanleiding van religieuze debatten (pa-
ragraaf 6.2.3). 

6.2.1 Goede Vrydagh (1650)

In 1650 verscheen bij Jacob Lescaille Goede Vrydagh of Kristus Lyden: Met eenige bijvoegsels.21 In 
het bundeltje waren behalve de lijdenscyclus Goede Vrydagh, bestaande uit zeven gedichten, 
acht andere, deels niet-religieuze gedichten opgenomen, de zogenaamde bijvoegsels.22 Vos’ 
lijdenscyclus werd herdrukt in deel twee van de Verscheyde Nederduytsche gedichten (1653) en in 
de roofdruk van 1658.23 Enkele van de religieuze bijvoegsels komen terug in Klioos Kraam (1656 
en 1657) en in de roofdruk van 1658. In Vos’ verzameld werk uit 1662 komen Goede Vrydagh en 
sommige bijvoegsels weer samen voor. De cyclus en bijvoegsels zijn in Alle de gedichten iets uit-
gebreid en enkele bijvoegsels uit de publicatie van 1650 zijn elders in de bundel terecht geko-
men.24 De vele publicaties doen vermoeden dat de gedichten een groot publiek aanspraken. 

19  Van Strien & Stronks 1998, 315. 

20  Vgl. bijvoorbeeld Spies 2003, m.n. 7. 

21  Vos 1650(b). 

22  De bijvoegsels zijn: ‘Val en berou van Peter’; ‘Wanhoop van Judas’; ‘Magdalene voor Kristus voeten’; ‘Op de schildery 

van Evaas Appelbeet’; ‘Op de schildery daar Kristus zijn aangezicht in de doek drukt’; ‘Kristus, Voor Joris de Wyse, door 

Govert Flink, naar een Joodt, geschildert’; ‘Op ’t afbeeldsel van de penning, die door last der E.E. Heeren Burgermeesteren 

t’Amsterdam, ter gedachtenis der Vreede, in ’t jaar 1648, by J. Lutma gemaakt is’; ‘Op de Vryheidt’; en ‘Op Mejoffer Elizabet 

Bikkers, Toen ’t hontje Mars op haar schoot zat’. 

23  VNG 1653 en Vos 1658(c).

24  Ik kom op de precieze verschillen nog terug. 
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Vos maakte er inderdaad naam mee: de drukker van een latere lijdenscyclus van Oudaen droeg 
deze onder andere op aan Vos.25 

Vos sloot dan ook aan bij de literaire mode van het moment. Er werden gedurende de hele 
zeventiende eeuw veel meditaties geschreven en rond de eeuwhelft waren dat vooral lijdens-
meditaties.26 De lange gedichten over de lijdensgeschiedenis van Christus werden geschreven 
door auteurs van uiteenlopende religieuze gezindten. Behalve van Vos en Oudaen zijn er bij-
voorbeeld lijdensmeditaties van Joannes Vollenhove (1631-1708), Vondel en Huygens. In de 
bloemlezing Verscheyde Nederduytsche gedichten (1651) waren meerdere lijdensgedichten opge-
nomen, van de hand van Hugo de Groot (1583-1645), Franciscus Martinius (1611-1653), Van 
Baerle en De Decker.27 Hoewel Vos’ Goede Vrydagh erg ‘barok’ is, is zijn cyclus geen werkelijke 
uitschieter in vergelijking met de meditaties van collegadichters: de meditaties spreidden al-
lemaal een voorkeur ten toon voor sterk beeldend en emotionerend taalgebruik. Evidentia was 
het populairste stijlmiddel.28 Het bereik van de lijdensmeditaties was groot omdat ze beston-
den uit meeslepende verwoordingen van voor elke gelovige christen herkenbare waarheden. 

Vos’ cyclus bestaat in Alle de gedichten uit negen gedichten, twee meer dan in de eerste pu-
blicatie uit 1650. Toegevoegd zijn een inleidend gedicht en een gedicht over het laatste avond-
maal (‘Christus eet het Paaschlam’). Daarna volgen de al eerder gepubliceerde gedichten over 
het lijden van Christus in het algemeen (‘Goede Vrydag in ’t Hofje’), hoe Christus verraden en 
gevangen genomen wordt (‘Het Vangen’), hoe hij gegeseld wordt (‘Het Geesselen’), hoe zijn 
gemartelde lijf getoond wordt aan de mensen (‘Het Vertoonen’), de kruisweg (‘Het Kruisdraa-
gen’), het kruisigen (‘De Kruisiging’) en de verrijzenis (‘Het Verryzen’). Alle gedichten tellen 24 
regels en keer op keer wordt het lijden van Christus benadrukt. Af en toe worden de lezers aan-
gespoord hun dankbaarheid voor dit lijden te tonen door deugdzaam te leven. 

Dit alles gebeurt met gebruik van conventionele stijlmiddelen, waarvan evidentia de meest 
dominante is. De lezer wordt als ooggetuige bij de hand genomen. Het leidt tot gedichten 
waarin gruwelen en emoties breed uitgemeten worden, bijvoorbeeld in de beschrijving van 
de kruisiging: 

De Heilandt wordt gekruist. ô noodge gruwlijkheeden! noodge: noodzakelijke 

De stompe nagels gaan, al knarsendt, door zijn leeden,  nagels: spijkers 

En reiken met de punt tot in Mariaas borst. 

Het kruis wordt opgerecht. de Zielbron stikt van dorst.  Zielbron: Christus

Die wijn voor water gaf, wordt hier weêr gal gegeeven. 

(‘Het Kruisen’, 1-5)

25  Oudaen 1660. 

26  Zie over het genre: Van Strien & Stronks 1998, 334-338; Porteman & Smits-Veldt 2008, 651-654; en de inleiding van 

Buitendijks editie van De Deckers Goede Vrydagh: De Decker 1978, m.n. 68-69. Over de beroemdste lijdensmeditatie, van De 

Decker, handelt Konst 2001. 

27  Zie VNG 1651. De gedichten van Grotius, Martinius en Van Baerle waren al eerder gepubliceerd, het gedicht van De 

Decker werd in VNG 1651 voor het eerst gepubliceerd. Buitendijk (in De Decker 1978) verwijst ten onrechte naar VNG 1653, 

waarin van deze auteur geen lijdensmeditatie opgenomen is. Waarom Vos’ meditatie niet in VNG 1651 werd opgenomen 

en wel in VNG 1653, is onduidelijk. Brandt was de belangrijkste samensteller van beide bundels, Vos zelf was waarschijn-

lijk in ieder geval bij de totstandkoming van VNG 1651 betrokken. Vgl. Visser 1994.

28  Op deze regel vormt eigenlijk alleen Huygens een uitzondering: zijn lijdensmeditatie is meer doorwrocht, met intel-

lectuele stijlmiddelen als woordspel, obscuritas en overdenkingen.
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De bijvoegsels die in Alle de gedichten volgen op de cyclus hebben allemaal een verwant religieus 
thema. In het gebruik van stijlmiddelen zijn deze gedichten vergelijkbaar met de cyclus zelf. 

Het inleidende gedicht en het openingsgedicht (‘Christus eet het Paaslam’) kwamen in de 
publicatie van 1650 nog niet voor. Deze toevoegingen dragen vooral bij aan de literaire inbed-
ding van de cyclus. In de inleiding worden de lijdensgedichten afgezet tegen de literaire tra-
dities uit de klassieke oudheid, en in ‘Christus eet het Paaslam’ wordt het laatste avondmaal 
tegenover (onder andere) een maaltijd van de Romeinse keizer Caligula geplaatst. De vergelij-
king in het inleidende gedicht benadrukt dat Goede Vrydagh deel uitmaakt van een traditie die 
afwijkt van de klassieke literaire traditie: 

Hoe zal mijn pen de doodt van Goodes zoon verbreien? 

 Hier helpt geen Grieks Apol die Helikon bewoont. 

O waare Heilandt! die, omheint van hemelreien, 

 Uw hooft met geen lauwrier, maar flonkerstarren kroont, 

Vergun dat ik mijn pen in ’t waatrig bloedt mach doopen

 Dat gy uit enkel’ angst gezweet hebt in de nacht; 

(1-6)

De gedichtencyclus laat zich aldus rechtstreeks inspireren door het lijden van Christus. Hier-
mee wordt het moverende karakter van de gedichten benadrukt. Tegelijkertijd liet Vos zien 
goed uit de voeten te kunnen met de klassieke traditie, er is sprake van aemulatio. Belangrijker 
nog is dat Vos met deze toevoeging rechtstreeks naar de populaire meditatie van De Decker 
verwees, die zijn gedicht op vergelijkbare wijze inleidde.29 De Deckers gedicht verscheen één 
jaar na de eerste publicatie van Vos’ Goede Vrydagh en streefde deze qua succes voorbij. Vos po-
sitioneerde zich door de verwijzing naar De Deckers gedicht in de uitgebreide versie van 1662 
nadrukkelijk in de populaire traditie van de lijdensmeditaties.  

Uit de publicatie van 1650 blijkt dat Goede Vrydagh behalve als bijdrage aan literaire wed-
ijver tussen de dichters van het populaire genre, ook op andere manieren functioneerde. Be-
halve enkele godsdienstige (beeld)gedichten waren ook gedichten als ‘bijvoegsel’ opgenomen 
die overduidelijk samenhingen met Vos’ stadsdichterschap, zoals het gedicht over de vredes-
penning van 1648 (opgedragen aan de burgemeesters) of het speelse gedicht aan Elisabeth 
Bicker, de dochter van burgemeester Andries Bicker.30 De lijdenscyclus was in alle publica-
ties opgedragen aan Catharina Bicker (1595-1652), de echtgenote van burgemeester Andries 
 Bicker. De overige gedichten (de ‘bijvoegsels’) werden ieder afzonderlijk opgedragen aan an-
dere dochters en echtgenotes uit de politieke, culturele en katholieke elite.31 Het is al eerder 
opgemerkt: voor alle vrouwen aan wie Goede Vrydagh of een bijvoegsel opgedragen was, in de 
losse publicatie van 1650 of in Alle de gedichten, geldt dat ze katholiek, remonstrants of zeer ge-

29  Vgl. De Decker 1978, regel 13-16. 

30  ‘Op ’t afbeeldsel van de penning, die door last der E.E. Heeren Burgermeesteren t’Amsterdam, ter gedachtenis der 

Vreede, in ’t jaar 1648, by J. Lutma gemaakt is’ (Adg I, 557-558); ‘Op de Vryheidt’ (puntdicht 377, Adg I, 420); en ‘Op Mejoffer 

Elizabet Bikkers, Toen ’t hontje Mars op haar schoot zat’ (Adg I, 363). In 1662 zijn deze gedichten verplaatst naar elders in 

Alle de gedichten, dat zal vooral met de structuur van de bundel te maken hebben gehad: ook de beeldgedichten zijn, gods-

dienstig of niet, verplaatst naar de sectie waarin gedichten bij schilderijen verzameld zijn.

31  Zie de tabellen in bijlage 5 voor een overzicht van de opdrachten en de achtergrond van de verschillende vrouwen.
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matigd calvinistisch waren.32 Zo werd een gedicht opgedragen aan de remonstrantse Susanna 
Pelgroms (1620-??), die getrouwd was met Caspar van Baerle jr. (1619-1673), en aan de remon-
strantse burgemeestersvrouw Anna van Hoorn. Er werd een gedicht opgedragen aan Margriet 
Lastman, echtgenote van de cultuurminnende katholieke koopman Eugenius Fonteijn, net 
als aan verschillende vrouwen uit de katholieke familie Coeck en aan Vos’ eigen echtgenote 
Grietje Gerrits. De gemene deler tussen deze vrouwen is dus dat ze geen van allen strikt cal-
vinistisch waren. 

Goede Vrydagh geeft zo aanleiding te veronderstellen dat Vos’ religieuze persona niet zozeer 
die van een katholiek was, als wel die van een ruimdenkende gelovige die de tolerantiepraktijk 
als het ware belichaamde door een lijdenscyclus op te dragen aan tolerante vrouwen van uit-
eenlopende gezindten. Met dit imago kon hij uit de voeten in verschillende netwerken waar 
hij belang bij had. In het kader van de confessionele coëxistentie in vroegmoderne stedelijke 
samenlevingen wordt wel gesproken van ‘multiple reference groups’: een individu kon zich in 
verschillende netwerken een andere (religieuze) identiteit aanmeten.33 Ook voor Vos zal dit in 
het dagelijks leven gegolden hebben, maar door een liberale religieuze zelfprofilering kon hij 
verschillende netwerken in zijn literaire werk juist samenbrengen. Goede Vrydagh en de bij-
voegsels zijn dus misschien wel bij uitstek gedichten die Vos’ zelfprofilering dienden op alle 
fronten. Zowel in literaire en politieke als in verschillende religieuze kringen kon Vos zich pro-
fileren met deze gedichten, en bovendien was juist dit beeldende genre geschikt om Vos’ imago 
als ‘man van het beeld’ te ondersteunen.34 Hetzelfde geldt voor gedichten die Vos schreef bij 
Bijbelse afbeeldingen. 

6.2.2 Gedichten bij schilderijen 

Vos schreef in totaal vijftig gedichten waarin de verbeelding van Bijbelse verhalen centraal 
stond, ruim een kwart van alle gedichten die hij schreef bij historieschilderijen.35 Dit relatief 
grote aantal is met dezelfde netwerken in verband te brengen als Goede Vrydagh. Afbeeldin-
gen hadden een problematische status in orthodox calvinistische kringen.36 Velen verwier-
pen afbeeldingen als zodanig, maar Bijbelse afbeeldingen werden zeker ongewenst geacht. In 
de Amsterdamse politieke en culturele kringen waarin Vos dichtte, speelde de schilderkunst 

32  Door: Dudok van Heel 1980, 38. Zie tabel 2 in bijlage 5 voor de religieuze gezindten van de vrouwen.

33  Deze formulering is van Kaplan 2007, 51. Eerder al bleek het bestaan van die verschillende groepen en verschillende 

identiteiten uit Pollmann 2000.  

34  Zie daarover o.a. hoofdstuk 4.

35  Hans Luijten geeft in een bijlage bij zijn ongepubliceerde doctoraalscriptie een overzicht van de verschillende the-

ma’s in de beeldgedichten van Vos: Luijten 1987, deel II, 45-55. Luijten telt 46 beeldgedichten met Bijbelse thematiek. Om-

dat hij zich in zijn scriptie heeft beperkt tot gedichten uit de afdelingen ‘Byschriften op Schilderyen’ uit Alle de gedichten I 

en ‘Byschriften op Afbeeldingen’ uit Alle de gedichten II, gaat hij voorbij aan vier beeldgedichten met Bijbelse thematiek die 

elders opgenomen zijn: ‘Sint Jan den Dooper’ (I 159); ‘Aan G. Flink, toen hy een geschilderde Venus in Maria Magdaleena 

veranderde, &c.’ (I 163); ‘Christus van Palmenhout gesneeden’ (I 183-184); en ‘Op de zeve werken van Barmhartigheidt (…)’ 

(II 159). Deze gedichten heb ik wel meegeteld, zie bijlage 6, tabel 1. Ik heb bovendien twee niet-Bijbelse gedichten meege-

teld waarin heiligen centraal staan. 

36  Vgl. over de problematische positie van afbeeldingen bij calvinisten bijvoorbeeld Stronks 2009, 9-13. Dit verklaart 

waarschijnlijk ook het grote aantal katholieke en dissidente schilders, vgl. bijv. Dirkse 2001, 116. 
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juist een grote rol.37 Ook Bijbelse schilderkunst was razend populair.38 Deze populariteit is di-
rect in verband te brengen met de voorkeuren van de ruimdenkende Amsterdamse burgerij, 
bij wie veel Bijbelstukken in huis hingen.39 In overheidsgebouwen deden Bijbelstukken het 
eveneens goed en dan met name de oudtestamentische stukken, waar gemakkelijk een moraal 
aan verbonden kon worden.40 Protestantse privébezitters uit deze kringen lijken geen speci-
fieke voorkeur te hebben gehad voor oudtestamentische afbeeldingen boven nieuwtestamen-
tische, hoewel een afkeer van nieuwtestamentische stukken te verwachten zou zijn vanwege 
de verbeelding van Christus en de meditatieve functie van devotionele afbeeldingen voor ka-
tholieken.41  

De afbeeldingen die Vos bezong, waren voor een groot deel in bezit van Amsterdamse re-
genten. In de titels van dertig van de vijftig gedichten bij Bijbelse historieschilderkunst staat 
de naam van een eigenaar.42 In 23 gevallen gaat het om iemand uit het Amsterdamse regenten-
netwerk, dan wel de Amsterdamse overheid als instituut – dat laatste geldt voor de gedichten 
naar aanleiding van schilderijen voor het nieuwe stadhuis. Bij de overige zes gedichten is de 
eigenaar afkomstig uit het schouwburgnetwerk.43 Het is aannemelijk dat een deel van de ge-
dichten zonder opdracht in dezelfde netwerken gecirculeerd heeft, maar daarover is uiteraard 
niets met zekerheid te zeggen. 

Hoe dan ook hoeft het niet te verbazen dat ook voor Vos’ beeldgedichten geldt dat het aan-
tal oudtestamentische en nieuwtestamentische thema’s niet ver uiteen loopt. Van de vijftig 
gedichten over Bijbelse historiestukken behandelen er 28 een nieuwtestamentische episode – 
iets meer dan de helft dus. De thema’s die Vos behandelde uit Oude en Nieuwe Testament zijn 
voor een groot deel thema’s die onder de elite populair waren,44 zoals Susanna en de Ouderlin-
gen of Lot en zijn dochters (vanwege de erotische lading), de lotgevallen van Abraham (vanwe-
ge diens deugdzame eigenschappen), en uit het Nieuwe Testament bijvoorbeeld de geboorte 
van Christus of Johannes de Doper. Een enkele keer bezong Vos ook schilderijen die normaal 

37  Vgl. het schilderijenbezit van burgemeesters en literatoren, de Broederschap der Schilderkunst, de decoratie van het 

nieuwe stadhuis en het aandeel beeldgedichten in het oeuvre van Vondel. Zie over het functioneren van Vos’ beeldgedich-

ten in regentenkringen hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1.; en hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2.

38  Vgl. Tümpel 1991.

39  Pastoor 1991, 122.

40  Huiskamp 1991, 134. 

41  Pastoor 1991, 123; Montias 1991. 

42  Zie bijlage 6, tabel 2. Bij de dertig gedichten waarin Vos de eigenaar noemt, reken ik ook enkele twijfelgevallen mee: 

‘Op ’t hooft van Joannes den Dooper’ (Adg I, 523-524), in bezit van ‘J.F.H.’, vermoedelijk Jacob Fransz. Hinlopen; ‘Op de ge-

schilderde Zusanna van P.S.’ (Adg I, 535-536), vermoedelijk gaat het hier om eigenaar Pieter Six; en ‘Op de schildery …’ (Adg 

I, 530-531), dat opgedragen is aan Grietje Gerrits, maar niet noodzakelijkerwijs een schilderij in haar eigen bezit bezingt. 

Het hoeft hierbij overigens niet altijd over schilderijen te gaan, ook prenten met Bijbelse verhalen waren erg populair, vgl. 

Van der Waals 2006, m.n. 80-103 en 161-167.

43  Twee gedichten gaan over kunstwerken van Abraham Alewijn (Adg I, 568-569 en II, 159), regent van het Burgerwees-

huis; verder zijn er beeldgedichten voor Margriet Lastman, echtgenote van schouwburgliefhebber Eugenius Fonteijn (Adg 

I, 530, ook in Vos 1650(b), VNG 1653 en Vos 1658(c), maar hier zonder opdracht); collega schouwburghoofden Tobias van 

Domselaer (Adg I, 560-561) en Cornelis van der Cruyssen (Adg I, 564); en schouwburgauteur Joris de Wijze (Adg I, 531). Zie 

over Vos en het schouwburgnetwerk hoofdstuk 4. 

44  Vgl. Montias 1991, tabel 6b, voor de periode 1650-1679. 
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gesproken veel meer voorkwamen in katholieke kring, zoals de kruisiging en dood van Chris-
tus en (niet-Bijbelse) heiligenlevens.45 

De beeldgedichten naar aanleiding van Bijbelse historieschilderkunst nemen over het al-
gemeen, net als de meeste andere beeldgedichten van Vos, de op het schilderij verbeelde ge-
beurtenis als uitgangspunt. Technische of esthetische aspecten spelen nauwelijks een rol, net 
zo min als de schilder of de bezitter. De gedichten reflecteren op de verbeelde geschiedenissen 
met morele explicaties, al dan niet doorspekt met theatrale stijlmiddelen. Die explicaties heb-
ben vaak een religieus karakter, maar de schilderijen geven ook aanleiding tot bespiegelingen 
over de schilderkunst en andere ‘wereldse’ zaken. 

Sommige gedichten hebben een politieke lading. Dat geldt met name wanneer ze geschre-
ven werden naar aanleiding van schilderijen die in het bezit waren van burgemeesters, en in 
veel gevallen ook in hun opdracht. Voor de gedichten over de schilderijen die in opdracht van 
de burgemeesters vervaardigd waren voor het nieuwe stadhuis, geldt dat de achterliggende 
gedachten van de opdrachten in de gedichten geëxpliciteerd werden.46 ‘De Schatbewaarders 
zijn tot heil der burgeryen’ luidt bijvoorbeeld de sententieuze afsluiting van Vos’ gedichtje 
over het schilderij in de thesaurie van het Amsterdamse stadhuis, geschilderd door De Helt 
Stockade. Op dit schilderij is te zien hoe Jozef in Egypte extra korenvelden laat aanleggen voor 
tijden van schaarste.47 

Ook in een gedicht bij een schilderij dat in privébezit was van Joan Huydecoper sr. staat 
een politieke moraal centraal. ‘De Moorsche Kooningin by Salomon, door G.N. geschildert’48 
bezingt een niet geïdentificeerd schilderij waarop koning Salomon de koningin van Sheba 
ontvangt. De koningin van Sheba kwam naar Salomon om diens wijsheid, waarover onge-
lofelijke verhalen de ronde deden, op de proef te stellen. De koningin moest echter consta-
teren dat de verhalen op waarheid berustten, en overlaadde Salomon met geschenken (1 
Koningen 10:1-9). In het gedicht van Vos wordt het Bijbelverhaal naverteld, waarbij Salo-
mon en zijn koningschap uitgebreid geprezen worden, niet alleen vanwege diens wijsheid, 
zoals in de Bijbel centraal staat, maar ook vanwege zijn moed (2), zijn deugd (3), zijn steun 
voor zowel kerk als staat (9), en vanwege zijn zorg voor het ‘heil der onderzaaten’ (10). Het 
zijn complimenten die in Vos’ talloze lofdichten voor Amsterdamse burgemeesters ook te-
rug te vinden zijn.

De thematiek in de godsdienstige beeldgedichten kan ook op andere manieren in verband 
gebracht worden met de liberale burgemeesters. De in beeldgedichten veel voorkomende poë-
ticale thematiek wordt door Vos op toepasselijke wijze ingezet.49 In een gedicht over een mar-
meren beeld van Christus, opnieuw voor Huydecoper sr., hebben de laatste twee regels betrek-

45  Voor de populariteit van deze specifieke thema’s onder groepen met verschillende religieuze gezindten vgl. Montias 

1991, tabel 6b. 

46  De gedichten naar aanleiding van Bijbelse historieschilderkunst uit het stadhuis zijn: ‘In de Trezory: op Josef’ (Adg I, 

526); ‘Op de schildery van Salomon in de Raadtzaal’ (Adg I, 527); ‘De Filestynen’ (Adg II, 178); ‘Mozes vertoont de Wet aan ’t 

volk’ (Adg II, 180). Zie hierover ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2.   

47  Zie hierover bijvoorbeeld: Hell 2005, 160-161. Het schilderij is nog steeds te bezichtigen in het Paleis op de Dam. De 

Bijbelse geschiedenis staat beschreven in Genesis 41: 41-57.

48  Adg I, 540.

49  Zie voor deze thematiek hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2.
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king op functie en reikwijdte van dit kunstwerk (regel 13) en hoe kunst kan functioneren in 
het algemeen (regel 14): 

Dit steenebeeldtwerk weet het hart van steen te kneeden. 

De kunst die ’t hart beweegt is vol godtvruchtigheeden.50  

Religieuze kunst, zo moet de lezer concluderen, kan tot het hart van de beschouwer spreken. 
Vos hield vast aan het dominante discours over kunst in regentenkringen zoals dat ook uit an-
dere (beeld)gedichten voor regenten naar voren komt, en waarin steeds weer de kracht van het 
beeld centraal staat, maar past het aan de religieuze context aan. 

Hetzelfde deed hij met de conventionele woord-beeldtopiek, die in beeldgedichten leidde 
tot vergelijkingen tussen schilderij en toneel of schilderij en gedicht. Vos gebruikte in de gods-
dienstige beeldgedichten een aantal keer de vergelijking tussen schilderij en preek. In het ge-
dicht op Michelangelo’s Het laatste oordeel prees hij ‘de Schilderkunst’ omdat zij de toeschou-
wers aanspoort een deugdzaam leven te leiden.51 Het gedicht beschrijft eerst uitgebreid de 
gruwelen van de hel zoals afgebeeld op het schilderij, en constateert dat die zó gruwelijk zijn 
afgebeeld dat de toeschouwer vanzelf geneigd is naar boven te kijken, naar de hemel. Het leidt 
tot lof voor de schilder, zelfs zo zeer, dat deze eerst – in woordspel met de naam Michelangelo – 
met een Engel (Angelo), vervolgens met een prediker vergeleken wordt: 

Men oordeel dan tot lof van die hier, door zijn verven, 

 Onz’ Oordeel toont voor ’t sterven.

Het moest een Engel zijn die ’t ons te moet deedt zien  ’t ons te moet deedt zien: ons zo in het hart raakte

 Om ’t quaade te doen vliên.

De tong die preekt om ’t zeer der zielen te doen heelen; 

 Hier preekt men door penseelen:

D’een leert ons door gezicht, en d’ander door ’t gehoor. 

 Het oog gaat hier voor ’t oor. 

(13-20)

Het schilderij krijgt in dit gedicht dus een grotere waarde dan de preek als het gaat om het be-
schermen en sturen van de ziel. Een uitzonderlijke beschouwing, aangezien de schilderkunst 
in de zeventiende eeuw over het algemeen geen directe stichtende functie toegekend werd,52 en 
een beschouwing die orthodoxe calvinisten niet aangesproken zal hebben. De Amsterdamse re-
genten echter, met hun voorliefde voor het beeld, zal het des te meer aangesproken hebben. Het 
gedicht is feitelijk een verantwoording voor het bezitten van Bijbelse afbeeldingen. Van belang 
is in dat opzicht ook de opdracht en de publicatiegeschiedenis van het gedicht. Het werd op-
gedragen aan Catharina Hooft, de vrouw van de liberale burgemeester Cornelis de Graeff. Dat 
gebeurde voor zover bekend voor het eerst in gedrukte vorm achter Vos’ Strydt en daarna ook 
nog in Klioos Kraam en de roofdruk door Van Duisberg.53 Het kende dus een ruime verspreiding.

50  Adg I, 544-545.

51  Adg I, 556-557. Waarschijnlijk baseerde Vos zich in dit gedicht op een prent die in het bezit was van Catharina Hooft 

– hij is nooit in Rome geweest dus hij kan het niet over de echte schildering hebben. 

52  Vgl. Sluijter 1988. 

53  Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c).
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Ook in twee andere gedichten waarin Vos schilderijen met preken vergelijkt, kan de vergelij-
king gelezen worden als een verantwoording voor het kunstbezit en in verband gebracht wor-
den met de voorliefde van de regenten voor (religieuze) beeldcultuur. Het gaat om het gedicht 
‘Christus in ’t graf’54 en om ‘Op de gekruiste Christus, in de Zaal van d’E. Heer Michiel Popta, 
Door Karel Zjardijn geschildert’.55 De thema’s op de bezongen schilderijen zijn typisch ‘katho-
liek’ en de eigenaars hadden wellicht belang bij verantwoording voor hun bezit. Dat geldt nog 
het meest voor de kruisiging die centraal staat in het gedicht voor Michiel Popta (1620-1673), 
zwager van Joan Hinlopen. In dit opvallend lange gedicht wordt de vergelijking ook het meest 
uitgewerkt. Vos zet hier een extra stap door niet alleen schilderij en preek te vergelijken, maar 
de schilderkunst in zijn geheel als een ‘kerk’ te beschouwen – een kerk bovendien, waar Vos wel 
deel van zou willen uitmaken: ‘Mijn ziel heeft lust om staâg in deeze kerk te gaan’ (38). 

Veel van de Bijbelse beeldgedichten functioneerden zelf als religieuze les. Een aantal the-
ma’s was daarbij dominant. Het ging meestal om het benadrukken van de grootsheid of goed-
heid van God,56 of om de actieve rol van de gelovige in het verwerven van zielenheil. Voor deze 
thema’s geldt dat ze voor een grote groep gelovigen aanvaardbaar zullen zijn geweest, met 
uitzondering van calvinisten die streng in de leer waren. Steeds opnieuw werd benadrukt 
hoe een plaats in de hemel verworven kon worden door deugdzaam te leven, veel te bidden 
of te lijden voor Christus. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het hierboven genoemde gedicht naar 
aanleiding van Het laatste oordeel van Michelangelo, maar ook in ‘Op de schildery van de zunt-
vloedt’ of ‘Daniel in de leeuwenkuil’, waaraan de gedachte ten grondslag ligt dat wie deugd-
zaam voor God leeft, niets te vrezen heeft van wilde dieren.57 Van deze twee gedichten is niet 
bekend of ze aan iemand opgedragen waren of in wiens bezit de bezongen schilderijen waren, 
maar op basis van de moraal kunnen ze voorzichtig in verband gebracht worden met vrijzin-
nigere kringen. De actieve rol van de gelovige in het verwerven van zielenheil sluit aan bij het 
katholieke en remonstrantse gedachtegoed.  

Ook voor andere godsdienstige ideeën in de beeldgedichten geldt dat de Amsterdamse re-
gentenelite zich erin herkend zal hebben. Aan de basis van veel godsdienstige lessen stond een 
rationele omgang met het geloof – een uitgangspunt dat in verband gebracht kan worden met 
de christelijk-humanistische traditie die juist ook onder de gematigde regenten veel goedkeu-
ring kon wegdragen. Een voorbeeld is te vinden in ‘Sauls bekeering door Rubens geschildert’.58 
Dit gedicht schreef Vos naar aanleiding van Rubens’ De bekering van Paulus op weg naar Damas-
cus.59 Over de ontstaanscontext van Vos’ gedicht is niets bekend; er is ook geen afzonderlijke pu-

54  Adg I, 568. Dit schilderij hing wellicht bij Joan Jacobsz. Hinlopen in huis, het is in Alle de gedichten onduidelijk of het 

nog bij de reeks gedichten hoort die gebaseerd is op schilderijen in zijn huis. 

55  Adg I, 787-788.

56  Zie bijv. Adg I, 551 (‘De kinderen die de profeet Eliza lasteren …’), 552 (‘De drie Jongelingen …’), 553 (‘Zending van den 

heiligen geest …’), 557 (‘Op een geschilderde Judith …’, ook in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)) en 575 (‘Daniel in de leeuwekuil …’). 

57  Respectievelijk Adg I, 523; en 575. In ‘Op de schildery van de zundvloedt’ is overigens ook een moraal verwerkt die wel 

met katholicisme in verband gebracht kan worden, namelijk de idee dat de mens beter uit zichzelf tot inzicht en zondebe-

sef had kunnen komen, en zich met tranen schoon kunnen wassen, dan de zondvloed af te wachten, vgl. Luijten 1987, 69. 

58  Adg I, 531.

59  Rubens heeft het thema van de bekering van Paulus verschillende keren geschilderd, maar niet alle schilderijen zijn 

bewaard gebleven, vgl. Durante 2003.
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blicatie overgeleverd. De bekering van Saulus (die daarna Paulus ging heten) wordt beschreven 
zoals afgebeeld op het schilderij van Rubens: christenvervolger Saulus is te paard en wordt op-
eens toegesproken vanuit de hemel. Hij valt daarop van zijn paard en zijn ziel herkent de ware 
God. De beschrijving van de bekering wordt gevolgd door een toekomstvoorspelling waarin 
Paulus’ belang voor het geloof centraal staat. Vóór de beschrijving van de bekering staat een 
hele rits aan sententies waaraan Saulus’ oorspronkelijke ‘goddeloosheid’ ten grondslag moet 
hebben gelegen. Als opstapje wordt, in de eerste twee regels, Saulus’ rol bij de steniging van 
Stefanus genoemd.60 Godsdienstvrijheid staat centraal in deze sententies:

 ’t Is goddeloos den mensch te dwingen in ’t gemoedt. 

Men wint geen harten door moordtdaadigheidt te pleegen. 

(4-5) 

Een stellingname als deze had alles te maken met debatten over confessionele coëxistentie in 
de Republiek. Deze debatten speelden ook een rol in andere gedichten van Vos. 

6.2.3 Positiebepaling in religieuze debatten

Vooral Vos’ puntdichten sluiten soms aan bij debatten over religie en religieuze tolerantie. Dat 
Vos juist dit genre als podium voor religieuze polemiek benutte, is veelzeggend. Het speelse 
genre liet ogenschijnlijk meer toe dan sommige andere genres.61 In puntdicht 476, ‘’t Geloof 
is een gaaf van Godt’,62 wordt de moraal van vrijzinnigheid desalniettemin ernstig verdedigd: 

’t Is godtloos dat den mensch om zyn geloof moet sterven. 

Zoo hy, gelyk gy zegt, het hemelsch’ licht zal derven,  derven: missen 

Zoo gun hem ’t aardtsche licht: wee die dit teegen staan. 

Wie wangelooft heeft niet dan aan zich zelf misdaan. 

Het puntdicht is een weerwoord aan diegenen die een ander het aardse leven ontzeggen omdat 
hij een ander geloof aanhangt. Puntig staat er dat de ‘wangelovige’ (‘wie wangelooft’, 4) met 
zijn geloofskeuze niemand schade berokkent dan zichzelf, omdat hij immers niet in de hemel 
zal komen. Er is dus geen reden om de ander het leven op aarde onmogelijk te maken – dat is 
juist een goddeloze daad. 

Dat geloof een individuele zaak was die oprechtheid vereist en waar tolerant mee omge-
sprongen moest worden, is een gedachte die aan veel van Vos’ puntdichten over religie ten 
grondslag ligt. In de meeste gevallen is dat echter minder expliciet en op minder serieuze toon 
dan in het geciteerde puntdicht. Woordspel en gewaagde vergelijkingen hebben de overhand, 
zoals bijvoorbeeld in puntdicht 531: ‘De Schrift is als een maagt, daar Godt zijn gaaf in prent: 

60  Dudok van Heel heeft recent betoogd dat de thematiek van de steniging van Stefanus in vroeg zeventiende-eeuwse 

schilderkunst refereerde aan de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten, vanuit het perspectief van de re-

monstranten. Dudok van Heel 2006, 185-187. Vos heeft ook een beeldgedicht bij een schilderij waarop de steniging cen-

traal staat: Adg I, 549. 

61  Zie over het genre ook eerder in dit boek, o.a. hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.3, literatuurverwijzingen in noot 40. 

62  Adg I, 437.
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/ Van deez’ wordt zy geëert, van die wordt zy geschent.’63 Het speelse van het genre lijkt het zo 
regelmatig te winnen van de ernst van het debat. Daarmee werd tegelijkertijd wel de hierbo-
ven verwoorde visie onderstreept: gelovigen moeten elkaar het leven niet zuur maken, want 
wie weet nu eigenlijk wat het ware geloof is?  

Vos stak in zijn puntdichten in het verlengde van deze visie de draak met aspecten van 
geloofsuitoefening door gelovigen van uiteenlopende gezindten. Van de doopsgezinden die 
door hun volwassenendoop wel twintig jaar nodig hadden om van een heiden een Christen te 
maken,64 via de quakers die meenden dat er voor de Paus of Calvijn geen plaats was in de he-
mel omdat zij daar zelf al zouden zijn,65 tot de katholieken en calvinisten die ieder met een 
andere list hun volgelingen aan probeerden te sporen tot godsdienstoorlogen: de Paus be-
weerde immers dat wie zijn leven waagde in de strijd voor Spanje zalig zou zijn; waar Calvijn 
beweerde dat ‘niemant sterft voor zyn gezette tydt’, aldus Vos in een gedichtje voor zijn latere 
collegaschouwburghoofd Jacob van der Poel (??-1669).66 Aspecten van geloofsuitoefening zette 
Vos soms ook simpelweg in om iets of iemand anders belachelijk te maken, zoals in puntdicht 
729, ‘Aan Katrijn’: 

Manas de Joodt heeft u, klaagt gy, in d’arm gebeeten: 

Maar hy liet voort weer los, en ’t was, zegt gy, geen peis. peis: verzoening 

Katrijn, dit is niet vreemt: wilt gy de reeden weeten? 

Een Joodt, die ’t wetboek volgt, eet van geen verkensvleis.67

Katrijn is zeer waarschijnlijk een fictief personage, zoals er velen voorkomen in de punt-
dichten. Ook zijn er veel gedichten waarin enkel initialen van een aangesproken persoon ge-
noemd worden. Het aanspreken van personen en de veel voorkomende vorm van een ‘weer-
woord’ aan iemand die zich kritisch uitgelaten heeft over andermans godsdienst, wekt de 
indruk dat de gedichten een actieve rol speelden in het publieke debat over het confessionele 
samenleven in Amsterdam en de Republiek. Of de gedichten ook daadwerkelijk als zodanig 
gefunctioneerd hebben, is niet te zeggen. Weinig zijn er terug te vinden in publicaties van 
vóór 1662, het jaar waarin Alle de gedichten gepubliceerd werd. De enkele puntdichten die wel 
eerder gepubliceerd waren, zijn opgenomen in de populaire bloemlezingen die in de jaren 
vijftig het licht zagen.68 

Over de ontstaanscontext van de gedichten en het netwerk waarin ze functioneerden, is dus 
weinig met zekerheid te zeggen. Vanwege de vrijzinnige omgang met het thema en het plei-
dooi voor tolerantie kan men vermoeden dat ze aftrek vonden in kringen van liberale regen-

63  Adg I, 446. Het gedichtje heet ‘Ander’ en is een alternatief voor puntdicht 530 (ook in AH 1658 en Vos 1658(c)) op de-

zelfde pagina. 

64  Vgl. puntdicht 173 (Adg I, 384). Andere puntdichten waarin de spot wordt gedreven met de (doopgewoonten van de) 

doopsgezinden: 200 (Adg I, 389), 230 (Adg I, 394), 731 (Adg I, 483). 

65  Vgl. puntdicht 402 (Adg I, 424). Ook tegen de quakers gericht zijn puntdichten 157 (Adg I, 381) en 658 (Adg I, 470). 

66  Puntdicht 648, ‘Aan J. v. Poel’, Adg I, 468. Van der Poel werd in 1662 schouwburghoofd. 

67  Adg I, 483; ook in AH 1658 en Vos 1658(c) onder de titel ‘Aan Nieklaas’. 

68  Puntdichten die raken aan godsdienstige debatten die eerder gepubliceerd werden: 152 (Adg I, 380, eerder gepubli-

ceerd in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)), 154 (Adg I, 381, eerder gepubliceerd in AH 1658 en Vos 1658(c)), 530 (Adg I, 446, eerder ge-

publiceerd in AH 1658 en Vos 1658(c)) en 743 (Adg I, 485, eerder gepubliceerd in AH 1658, VNG 1658 en Vos 1658(c)). 
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ten. Het grootste aandeel spottende gedichten richtte zich tegen streng calvinistische ideeën. 
Er is bijvoorbeeld een aantal gedichten dat de spot drijft met de calvinistische idee dat Chris-
tus of God niet verbeeld zou mogen worden, zoals in puntdicht 76, ‘Hans wou geen Christus 
schilderen’: 

Hans schildert loffelyk, zoo ons de faam verbreidt. 

Natuur beschonk Apel: maar Hans beschonk zy milder. 

Hy schildert alle ding, behalve godtlykheidt. 

Hans is een deugdtlyk man: maar ’t is een godtloos schilder.69

Andere gedichten waarin de spot gedreven wordt met het calvinisme zijn gericht tegen het 
commentaar op muziek in de kerk; tegen calvinistische ideeën over de predestinatie; en vooral 
tegen de aandrang van predikanten om zich met staatszaken te bemoeien. Dat was de stadre-
genten natuurlijk uit het hart gegrepen vanwege hun voortdurende strubbelingen met de ker-
kenraad. De macht van de regering was in Amsterdam weliswaar groter dan die van de kerken-
raad, maar de Amsterdamse regenten moesten hun macht steeds opnieuw bevestigen en veilig 
stellen. In dat perspectief zijn de gedichten interessant die Vos schreef naar aanleiding van 
strubbelingen tussen predikanten en stadsregenten in andere steden. Zo zijn er twee gedich-
ten waarin de spot gedreven wordt met de Utrechtse predikant Johannes Teelinck (1623-1674): 
puntdicht 87 en het grafschriftje ‘Broêr Kornelis’.70 Teelinck werd in 1660 verbannen uit Utrecht 
als gevolg van een discussie tussen stedelijke overheid en kerk. Hij had daarin de kant van de 
strikte Voetius gekozen, die de macht van de kerk boven de macht van de staat stelde.71 In het 
grafschrift wordt hij vergeleken met de zestiende-eeuwse Brugse monnik Cornelis Brouwer, die 
als ‘Broer Cornelis’ zijn opwachting maakte in een populaire satire en bekend stond om zijn he-
vige verzet tegen ketters.72 Teelinck komt er het slechtst vanaf omdat hij ‘zijn Overheeden’ be-
kritiseerd had. Vervolging van andersgelovigen wordt in dit gedicht door Vos dus gepresenteerd 
als een minder erge wandaad dan pogingen van de kerk om macht van de staat af te snoepen. 

Bekender dan Vos’ kritiek op Teelinck is het gedicht waarin hij diens collegapredikant Voe-
tius bekritiseert. Dit puntdicht (743) draagt als titel ‘Op de geschilderde voet van Vulkanus, te 
Haarlem in ’t Prinsenhof’, maar gaat uiteindelijk meer over de Utrechtse ‘Voet’ Voetius, dan 
over het Haarlemse schilderij waarvoor een zekere Luit blijkbaar veel wil betalen. Dat is waar-
schijnlijk het schilderij Bruiloft van Peleus en Thetis van Cornelis Cornelisz. van Haarlem, in 1593 
voor de Prinsenhof geschilderd (zie afbeelding 17).73 Linksonder staat de voet van Vulcanus af-
gebeeld:

69  Adg I, 367. Zie verder o.a. puntdichten 31 (Adg I, 359), 76 (Adg I, 367), 301 (Adg I, 406), 555 (Adg I, 450-451). Over deze ge-

dichten: Weber 1991, 64-114; en Manuth 1993-1994, 250-252. Volgens Manuth zou achter de ‘Hans’ uit het geciteerde ge-

dicht de calvinistische schilder Jan Victors (1619-1676) schuilgaan, een Rembrandtleerling die actief was in het Amster-

damse netwerk, maar weigerde Godsafbeeldingen te schilderen, vgl. Manuth 1993-1994, 252.

70  Adg I, 369 en 745.

71  Worp 1879, 24 gaat er ten onrechte vanuit dat de predikant die in het grafschrift genoemd wordt Maximiliaan Tee-

linck is, de broer van Johannes. Deze Maximiliaan (ca. 1605-1653) was predikant in Middelburg en verdedigde in 1650 de 

aanslag van Willem II op Amsterdam. Vos schreef om deze reden een fel grafschrift over hem, ‘D.M.T.’ (Adg I, 743). Over Jo-

hannes Teelinck: Meertens 1943, 184-185. 

72  Over Cornelis Brouwer en ‘Broer Cornelis’: Bostoen en Horst 2001; Bostoen 1984.

73  Vgl. Weber 1991, 24. Het schilderij bevindt zich nu in het Frans Hals Museum (inv. nr. OS I-51). 
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Dit is de voet daar Luit tot hondertpondt voor biedt: 

Maar Uitrecht heeft een voet die gaf het graagh voor niet. 

Hier hondertpondt, daar niet! wat heeft het Sticht voor reeden?      

Haar voet wil uit de kerk tot in het Raadthuis treeden.74 

Utrecht zou blijkens dit gedichtje graag van Voetius (‘voet’) af willen, omdat hij als vertegen-
woordiger van de kerk invloed uit wilde oefenen op de regering (het ‘Raadthuis’). Het punt-
dicht, niet alleen gepubliceerd in Alle de gedichten, maar ook al eerder in de bloemlezingen Apol-
los Harp (1658) en Verscheyde Nederduytsche gedichten (1658), is in handschrift terug te vinden in 
het archief van de familie Huydecoper. Het staat in klad achterop een mooi uitgeschreven por-
tretgedicht van Vondel over Joan Huydecoper sr. en werd dus geassocieerd met Vos’ patrona-
gerelatie met de liberale burgemeester Huydecoper.75 Dit is de enige concrete aanwijzing dat 
Vos’ religieuze profilering in de puntdichten in verband gebracht kan worden met de Amster-
damse regenten, maar het kan natuurlijk dat ook andere puntdichten in handschrift in regen-
tenkringen gecirculeerd hebben.76 

Van enkele andersoortige gedichten waarin Vos op vergelijkbare wijze stelling nam in 
religieuze debatten, is gemakkelijker aan te tonen dat ze een rol speelden in Vos’ patrona-
gerelatie met de Amsterdamse regenten. Voetius speelde bijvoorbeeld ook een kleine rol in 
een van de gedichten die Vos schreef bij de praalwagens die hij in 1659 maakte ter gelegen-

74  Adg I, 485.

75  HUA 67-33. Het handschrift is niet van Vos en waarschijnlijk van later datum. 

76  Dat gebeurde aan het eind van de zeventiende eeuw in ieder geval wel met satirische gedichten over kerkelijke twis-

ten, vgl. Spaans 2009. 

Afb. 17 Cornelis Cornelisz. van Haarlem, Bruiloft van Peleus en Thetis. Olieverf op doek, 246x419 cm, 1593. Collectie 

Frans Hals Museum, Haarlem, in langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.
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heid van de intocht van de keurvorstin van Brandenburg en Amalia van Solms.77 De vijfde 
wagen verbeeldde Utrecht met de Dom en de Vecht. In het gedicht daarbij benadrukte Vos 
hoe Utrecht de bisschopsmijter had afgeworpen – Utrecht was tot 1580 bisschopsstad – en 
zich nu niet meer door de geestelijkheid onder de voet liet lopen: ‘Het laat zich door geen 
voet van geestlijkheidt vertreeden’. De scheiding van kerk en staat, motto van de Am-
sterdamse regenten in wier opdracht Vos de vertoningen maakte, staat in dit gedicht dus 
centraal. Vos verwees daarbij zowel naar het einde van de dominantie van het katholieke 
geloof langer geleden, als naar de recente kwestie waarin de orthodoxe calvinist Voetius 
(‘voet’) een hoofdrol speelde. Het laatste echter wel voor de goede verstaander want verpakt 
in woordspel, maar de Amsterdamse burgemeesters zullen tot die goede verstaanders be-
hoord hebben.  

Ook in de lange gedichten die Vos als stadsdichter schreef, zijn tolerantie en de scheiding 
tussen kerk en staat terugkerende thema’s. Ik geef een voorbeeld uit de Vergrooting van Amster-
dam. In dit gedicht onderstreepte Vos voortdurend dat ‘vrijheid’ in Amsterdam altijd zeer hoog 
geacht werd.78 Dat is dan ook wat centraal staat in de toespraak van Wereld aan het einde van 
het gedicht (816-847). Een belangrijk deel van die toespraak gaat bovendien over godsdienst-
vrijheid. 

D’onzichbre ziel behoort zoo vry als ’t lijf te weezen.

 Een hooftkerk moet ’er zijn, om twisten te verhoên:

Maar d’andre zijn niet dan voor halfgelooken oogen.  halfgelooken: halfgesloten 

(832-834)

Er moet dus één hoofdkerk zijn, maar andere godsdiensten moeten gedoogd worden. Er mag 
geen sprake zijn van ‘zielendwang’. In de toelichting die hier in het gedicht op volgt, bena-
drukt Vos dat godsdienst hoe dan ook een rol moest spelen – anders zou het volk ‘heilloos’ wor-
den – en dat de toestroom van vreemdelingen nu eenmaal verschillende godsdiensten met zich 
meebracht. Hij verwees dus niet expliciet naar de religieuze verdeeldheid die uit de Reformatie 
voort was gekomen, maar de algemene uitspraken over godsdienstvrijheid kunnen daar wel 
op betrokken worden. Vos toonde zich net zo pragmatisch en tolerant als zijn patronen door 
te benadrukken dat een hoofdkerk (in de Republiek de calvinistische publieke kerk) simpelweg 
nodig was om een land of, in dit geval, stad te kunnen besturen, maar dat deze het bestaan van 
andere godsdiensten niet uitsloot. Andere gedichten waarin Vos vergelijkbare betoogjes in-
voegde, zijn de Zeekrygh (1653), Op ’t Weeshuis (1664), en Inwyding van de Schouburg (1665). Het zijn 
stuk voor stuk gedichten die opgedragen waren aan regenten.79 

77  Adg I, 613-625. Hierover: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2 en 2.1.3.    

78  Adg I, 809-838 en Vos 1662(c). Zie over dit gedicht ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.1. Vrijheid speelt in de Vergrooting 

een rol in al haar (uiteenlopende) betekenissen: de zwaar bevochten vrijheid ten opzichte van de Spanjaarden en andere 

buitenlandse onderdrukkers; de vrijheid van de inwoners die bestuurd worden door redelijke burgemeesters in plaats 

van door tirannieke heersers; en gewetensvrijheid. Over de mogelijke betekenissen van vrijheid zie Haitsma Mulier & 

Velema 1999. 

79  Zie over de Zeekrygh hoofdstuk 2, p. 59-61; over Inwyding van de schouburg hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3; over Op ’t Weeshuis 

hoofdstuk 5, p. 143. De regelnummers van de betogen: Zeekrygh 289-324, 562-563; Inwyding 145-231; Op ’t Weeshuis 176-209.
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Een gedicht met een actuele aanleiding voor kritiek op orthodoxe calvinisten is ‘Op het 
Reegenen in ’t Vreedejaar’ (1648).80 Met dit gedicht nam Vos stelling in een actueel debat over 
de regen die in juli, na het sluiten van de vrede, met bakken uit lucht was komen vallen. Cal-
vinistische predikanten, met name uit Zeeland, zagen de heftige regenval als een straf van 
God voor het sluiten van de vrede – daarmee werd immers het Zuiden in Spaanse, katholieke 
handen gelaten. In Vos’ gedicht speelt niet de christelijke God, maar een arsenaal aan klassieke 
goden en godinnen de hoofdrol. Jupiter zou verantwoordelijk zijn voor de regen, die bedoeld 
was om het land schoon te wassen van de oorlog. Het gedicht is vanaf 1653 in verschillende 
bloemlezingen opgenomen, maar het is typisch een gedicht dat eerder al als pamflet gefunc-
tioneerd moet hebben. Vos verdedigde de visie van de Amsterdamse burgemeesters, die niet 
blij geweest zullen zijn met de onruststokerij van calvinistische zijde naar aanleiding van 
‘hun’ vrede.81

Vos’ stellingname in religieuze debatten vond dus plaats in puntdichten en in langere ge-
dichten over Amsterdam, of over voor Amsterdam relevante politieke gebeurtenissen. Voor de 
puntdichten geldt dat het spel, dat inherent is aan het genre, dominanter lijkt dan werkelijke 
stellingname. De dominante visie in deze puntdichten, het streven naar een tolerant confes-
sioneel samenleven waarbij iedere gelovige zijn eigen geloof mag volgen, kan wel in verband 
gebracht worden met de ideeën van de Amsterdamse regering, en er is ook wel een enkele aan-
wijzing dat gedichten in die context functioneerden. Dat geldt echter veel sterker voor de stel-
lingname in de gedichten over Amsterdam, die serieuzer van aard is. De functie van Vos’ kriti-
sche houding inzake religie is duidelijk: Vos profileerde zich net zo liberaal en vrijzinnig als de 
regenten zelf om hen (of degenen onder hen die misschien iets minder liberaal waren) aan te 
sporen een tolerante houding aan te (blijven) nemen. Dat was in Vos’ eigen belang, als katho-
liek. Bovendien: zeker in gedichten die hij opdroeg aan regenten, of in hun opdracht schreef, 
had Vos als het ware protectie en kon hij zich dus zonder al te grote risico’s negatief uitlaten 
over orthodoxe calvinisten.

6.3 Gedichten voor katholieken

Voor de gedichten die Vos voor katholieken schreef (met of zonder religieuze thematiek) geldt 
net als voor de gedichten met religieuze thematiek dat ze Vos’ profilering meestal niet in de 
weg zaten en deze soms zelfs actief ondersteunden, maar hieronder zijn ook enkele gedichten 
die een specifiek katholieke doelgroep gehad lijken te hebben en niet zonder meer binnen het 
regentendiscours passen. Ik behandel achtereenvolgens gedichten die Vos in de context van 
zijn eigen katholieke gezin schreef (6.3.1), gedichten voor priesters (6.3.2) en gedichten voor ka-
tholieken uit het netwerk rond de Kalverstraat en ‘Het Boompje’. 

80  Adg I, 260-262. Eerder al gepubliceerd in VNG 1651, Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). 

81  Voor de retorische opbouw van het gedicht zie Schenkeveld-van der Dussen 1989(b), 161-162. 
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6.3.1 Gedichten voor het katholieke gezin

Dat Vos’ gezin katholiek was, speelt slechts in enkele gedichten een rol. Er is een beeldgedicht 
voor Vos’ echtgenote, ‘Op de schildery daar Christus zijn aangezicht in de doek drukt. Aan mijn 
Huisvrou Grietje Gerrits’. Dit gedicht kwam eerder al aan de orde omdat het in 1650 gepubli-
ceerd werd als bijvoegsel bij Goede Vrydagh. In het gedicht staat een mij onbekende afbeelding 
centraal die wellicht – maar niet noodzakelijkerwijs – bij Vos en zijn vrouw thuis aan de muur 
gehangen heeft.82 Op de afbeelding was Christus afgebeeld op een doek, naar de Veronicalegen-
de die deel uitmaakte van de devotionele traditie van de katholieke kerk.83 Veronica zou Chris-
tus’ gezicht hebben afgedroogd tijdens de kruisweg, waarna een afdruk van zijn gezicht op de 
doek zou zijn achtergebleven. Het gedicht getuigt van het geloofsleven van het gezin. De lij-
dende Christus op het schilderij en de religieuze les die daaruit blijkens het gedicht getrokken 
moet worden, deelde Vos met zijn vrouw. Het gedicht wijkt qua thematiek niet opvallend af 
van beeldgedichten die Vos voor verschillende regenten schreef en de publicatie achter Goede 
Vrydagh hoeft dan ook niet te verbazen. 

Twee gedichten waarin Vos zijn dochtertje onderrichtte in godsdienstig leven zijn alleen 
overgeleverd in Alle de gedichten I.84 In beide gedichten voor Maria staat centraal dat je het kwa-
de niet moet vermijden uit angst voor straf van God, maar dat je oprecht deugdzaam moet le-
ven door God lief te hebben. Kort samengevat in één van deze gedichten: ‘Bemin, of vrees uw 
Godt: dit is de beste leer. / Wie dat Godt vreest, doet veel: maar wie Godt mint, doet meer.’85 Het 
is een algemene geloofsles, geen strikt katholieke. De gedichten voor zijn echtgenote en doch-
ter laten Vos zien als een oprechte gelovige. Voor zover ze een publieke functie hadden, zaten 
ze zijn profilering als vrijzinnig gelovige niet in de weg. 

6.3.2 Lof voor priesters

Er is een klein aantal gedichten voor priesters overgeleverd in Alle de Gedichten. Het gaat om ze-
ven gedichten waarin Vos priesters prees naar aanleiding van hun portret (3), naar aanleiding 
van hun priesterschap (3) of naar aanleiding van hun overlijden (1). Van slechts één gedicht is 
een publicatie bekend buiten Alle de gedichten. Niet toevallig is dat het gedicht voor Jan Albert 
Ban, de Haarlemse priester en muziektheoreticus die bekend en geliefd was in Amsterdamse 
dichterskringen en behalve met Vos ook op goede voet verkeerde met onder andere Vondel, 
Huygens en Hooft.86 Het grafschrift voor Ban stelt dan ook eerder Bans muzikale kwaliteiten 
dan zijn priesterschap centraal. Het stelt dat Ban verder ‘zingt’ in de hemel, met de Engelen. 
Dat zingen kan misschien ook wel begrepen worden als ‘preken’, maar wordt door een woord-
spel met ‘boovenzang’ in regel 7 wel heel duidelijk in verband gebracht met Bans muzikale 
betekenis. Ban was altijd een groot voorstander geweest van de bovenstem als emotionerend 

82  Vgl. Buitendijk 1975, 20 en Luijten 1987, 96.  

83  Vgl. bijvoorbeeld Dirkse 2001, 199. De afbeelding kwam veel voor op bidprentjes, vgl. Van der Waals 2006, 99.

84  Adg I, 420, 441.  

85  Puntdicht 378, Adg I, 420. 

86  Zie bijvoorbeeld NNBW. Het gedicht van Vos staat in Adg I, 719-720 en is ook opgenomen in Vos 1654(b) en 1658(c).  
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middel.87 Vos schreef: ‘Nu, booven by de schaaren, / Zingt zy [Bans ziel] de boovenzang, die hy 
[Ban] omlaag beminde’ (6-7). Het gedicht voor Ban werd gepubliceerd achter het lange gedicht 
Strydt (1654), dat een belangrijke rol speelde in de patronagerelatie tussen Vos en de regenten.  

Het grafdicht is dus niet alleen vanwege ontstaanscontext en inhoud, maar ook op basis van 
de publicatie in verband te brengen met Vos’ Amsterdamse dichterschap en de brede, liberale, 
cultuurminnende kringen waarin hij dat cultiveerde. Dat geldt niet voor de overige priester-
gedichten. Deze gedichten verschenen alleen in Alle de gedichten en hebben een godsdienstige 
inhoud, omdat ze ook daadwerkelijk op het priesterschap van de bezongene reflecteren. 

Een van de gedichten is voor de rijke priester Joan Banning Wuytiers (1591-1647). Wuytiers 
bewoonde het huis naast het ouderlijk huis van de machtige regenten Cornelis en Andries de 
Graeff en verkeerde in literaire en politieke kringen.88 Van die positie wordt in het korte gedicht 
echter geen gewag gemaakt, het priesterschap staat centraal: 

Dus toont de kunst Wuitiers, als ’t oog geen meer zal straalen.  geen: niet

 Maar zyn godtvruchtigheidt wordt van geen lyst omvat. 

De deugdt, die nimmer sterft, begeert geen nauwe paalen. 

 Hy wyst ons door zyn leer het zaaligmaakendt padt. 

Zoo hoed’ hy Petrus schip, vol zielen, voor de baaren.    Petrus schip: de rooms-katholieke kerk

Oprechte leeraars zyn Godts rechte kerkpilaaren.89    rechte: goede, ware

Het gedicht is geschreven naar aanleiding van een gravure door Theodor Matham (1606-1676), 
zo blijkt uit de titel. Die gravure (zie afbeelding 18) past in een traditie van priesterportretten 
die vooral rond het midden van de zeventiende eeuw opgang maakte. De portretten speelden 
een rol bij het herinrichten van de godsdienstuitoefening door katholieken nadat hun situatie 
in 1650 verbeterde en ze bijvoorbeeld staties konden gaan inrichten.90 Veel van de gegraveerde 
portretten gingen vergezeld van een bijschrift, soms van een collegapriester die wel eens een 
gedicht schreef, soms van iemand als Vondel of Vos. Het gedichtje van Vos staat echter niet on-
der de overgeleverde gravure uit 1647, daar is een Latijns bijschrift te lezen. 

In welke context Vos dit gedichtje schreef, blijft dus onduidelijk, maar de inhoud is hel-
der. Topisch wordt gesteld dat het portret niet in staat is alle goede eigenschappen van Wuy-
tiers te tonen. Die eigenschappen worden in het gedicht wel genoemd en in verband gebracht 
met zijn priesterschap: hij is godvruchtig en deugdzaam en als priester leidt hij de gemeen-
schap in dienst van God. Dat Vos in regel 4 het woord ‘ons’ gebruikt, lijkt betekenisvol om-
dat de dichter zichzelf daarmee op één lijn stelt met de (katholieke) gemeenschap. De iden-
tificatie van dichter en overige gelovigen was echter gebruikelijk in godsdienstige poëzie: de 
verwoorde emoties moesten op iedereen van toepassing kunnen zijn.91 De lof voor de priester 
heeft verder ook geen typisch katholieke toon en zou net zo goed voor een predikant geschre-
ven kunnen zijn.92 

87  Vgl. Dirkse 2001, 140. 

88  Dudok van Heel 1997, 138. 

89  Adg I, 187. 

90  Over het priesterportret handelt Dirkse 2001, 167-185 en 208-230. Zie ook Dudok van Heel 2006, 277. 

91  Vgl. Van Strien & Stronks 1998, 335.

92  Over portretgedichten over predikanten: Broekman & Bloemendal 2008.
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Net als Banning Wuytiers kwam priester Justus Fonteijn, voor wie Vos een lofdicht schreef, 
uit een aanzienlijke katholieke familie die voortkwam uit een oud Amsterdams geslacht. De 
Fonteijnen waren nazaten van burgemeester Joost Buyck (1505-1588).93 De andere priesters aan 
wie Vos gedichten schreef, zijn niet te relateren aan de Amsterdamse elite. Vos schreef behalve 
voor Wuytiers portretgedichten voor Petrus Laurentii (1588-1664), een jezuïtische missionaris 
die in 1654 de Amsterdamse huiskerk ‘De Krijtberg’ stichtte; en voor Simon Kleyn (1626-1679), 
priester in Ouderkerk.94 Verder schreef hij lofdichten voor Johannes de Bout (??-1671), pries-

93  Justus was een broer van Eugenius Fonteijn, voor wie Vos ook verschillende gedichten schreef. Hij komt niet voor in 

de stamboom die Elias geeft (Elias 1903, 344), maar Bas Dudok van Heel kon mij vertellen dat hij wel genoemd wordt in het 

testament van zijn ouders Rem Anthonisz. Fonteijn (1577-1659) en Balichje Gheenen (1582-1647). Zie over de familie ook 

Dudok van Heel 1991(a), 112, 126-127. 

94  Volgens het lemma over Simon Kleyn in NNBW en volgens Audenaert 2000, 34 was Kleyn een Poolse jezuïet, maar 

Paul Begheyn SJ wees mij erop dat deze informatie onjuist moet zijn. In Ouderkerk hebben nooit jezuïeten gewerkt, en 

Afb. 18 Theodor Matham, 

portretgravure Joan  Banning 

Wuytiers (1647). Museum 

 Catharijneconvent, Utrecht.
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ter in Delft, en Franciscus Angelini, pater namens de Missio Hollandica in zijn eigen kerk het 
Boompje in Amsterdam.95 Het lofgedicht voor Angelini was opgenomen in Alle de gedichten I, de 
overige gedichten waren pas na Vos’ dood voor een groter publiek te lezen in Alle de gedichten II. 

Inhoudelijk vertonen de gedichten verwantschap met het gedicht voor Wuytiers: in alle 
priestergedichten wordt de nadruk gelegd op de ‘helende’ en ‘leidende’ functie van de pries-
ters en hun preken. Het gebruik van het woord ‘ons’ komt vaker terug, maar meer dan in het 
gedicht voor Wuytiers schaart de dichtersfiguur zich in de andere gedichten óók aan de kant 
van de priester. Met behulp van sententies worden de gelovigen aangespoord zich de lessen 
van de priesters aan te trekken: deugdzaam en godvruchtig leven met de uiteindelijke he-
melgang voor ogen. Het meest expliciet nam de dichter deze rol op zich in het gedicht voor 
de Delftse priester Johannes de Bout.96 Hij schreef het gedicht naar aanleiding van het 25-ja-
rig priesterschap van De Bout en richtte zich niet tot hem, maar tot zijn gemeente. Boven het 
gedicht staat ‘Aan de Catholijke Gemeente &c.’ en in het eerste deel van het gedicht sprak hij 
specifiek de Delftse katholieke gemeenschap aan, met verwijzingen naar de geschiedenis van 
deze parochie: 

Toen vaader Muzius, zoo rijk van deugdt als gaaven, 

 Door water, zwaardt en koordt, 

 O gruwel! was vermoordt, 

Wierdt gy zoo diep in smert als hy in d’aardt begraaven: 

Wie dat zijn zielzorg mist gevoelt een bitter lijden. 

(1-5)

Cornelis Musius (1500-1572) was priester in een Delfts klooster en werd in 1572 door geuzen-
leider Lumey gemarteld en uiteindelijk gedood. Die ellende wordt in het gedicht tegenover 
de vreugde over De Bouts priesterschap gesteld. Pas in regel 25 gebruikt Vos het woord ‘ons’, 
als hij de gemeente aanspoort om samen te zingen ter ere van De Bout. Zou Vos ‘ingehuurd’ 
zijn om in Delft de viering rondom De Bout op te luisteren? Of is dat samen zingen fictief en 
schreef Vos dit gedicht op afstand, in Amsterdam? Deze vragen moeten vooralsnog onbeant-
woord blijven, maar duidelijk is wel dat het gedicht weinig van doen had met de Amsterdamse 
katholieke gemeenschap, laat staan met de Amsterdamse kringen van regenten en literatoren. 
Het is onduidelijk of en hoe het in Delft gecirculeerd heeft, maar het is mogelijk dat het ge-
dicht bij Vos’ leven niet bekend was in Amsterdam. De enige bekende publicatie is die in Alle 
de gedichten II (1671).

Datzelfde geldt voor de gedichten bij de portretten van Simon Kleyn en Petrus Laurentii. 

Kleyn komt in geen enkel document voor dat betrekking heeft op de activiteiten van jezuïeten in de Republiek. Aange-

zien in de Republiek nooit Poolse jezuïeten gewerkt hebben, zal deze kwalificatie waarschijnlijk spottend bedoeld zijn. 

95  Angelini volgde pater Canisius op en leidde de uitbreiding in 1646. Zie de inleiding bij SAA 433.  

96  Adg II, 145-146. Vgl. over dit gedicht ook Michels 1958(b), 212 en 1961, 67; Van Duinkerken 1945, 82-83. Michels veron-

derstelt dat Vos, door in dit gedicht wel voorganger Muzius, en niet de meer recente voorganger Stalpart van der Wiele te 

noemen, laat blijken iets tegen zijn katholieke collegadichter te hebben. Het is inderdaad opvallend dat Stalpart van der 

Wiele in het geheel niet genoemd wordt, maar dat rechtvaardigt m.i. de lezing van Michels niet. Immers, voor de betoog-

lijn in het gedicht is (de moord op) Muzius nodig, Stalpart van der Wiele niet. Bovendien is het de vraag hoe bekend Stal-

part rond het midden van de eeuw nog was als lieddichter, vgl. Van Leeuwen 2001, 21-22. 
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Beide katholieken verkeerden bij mijn weten niet in Vos’ Amsterdamse elitenetwerken. Petrus 
Laurentii was bovendien jezuiet. Van de vaak als fanatiek ervaren jezuïeten is bekend dat ze 
minder geaccepteerd waren dan andere katholieken.97 Mijn vermoeden is dan ook dat Vos het 
gedicht voor Laurentii, waarvan de datering onbekend is, misschien al wel vóór 1662 schreef, 
maar doelbewust niet opnam in het dat jaar verschenen Alle de gedichten I, omdat hij met deze 
kringen niet publiekelijk in verband gebracht wilde worden. Het gedicht bij het portret van 
stichter en priester van de Krijtberg Petrus Laurentii circuleerde in de jezuïtische kringen 
van de Krijtberg, want het is opgenomen onder de portretgravure door Matham (zie afbeel-
ding 19).98 Ook het portret is niet gedateerd, maar het is aannemelijk dat de contacten tussen 
Laurentii en Vos vóór 1662 intensiever waren dan daarna. 

Petrus Laurensz., of Laurentii, kwam in 1629 naar Amsterdam. Hij zal Vos hebben leren ken-
nen via de katholieke netwerken in de Kalverstraat, waar Laurentii in eerste instantie een tijd 

97  Vgl. bijvoorbeeld Allard 1904, 2-12. Laurentii zelf werd nog in 1653 door de magistraat vervolgd (Allard 1904, 30). 

98  Vgl. Van Someren nr. 3160, die een proefdruk noemt met daarop het zesregelige gedicht van Vos. Het portret staat 

met het onderschrift van Vos twee keer in Allard 1904, naast de titelpagina en op pagina 24. Met dank aan Paul Begheyn 

SJ voor de verwijzing.

Afb. 19 Theodor Matham, portret-

gravure Petrus Laurentii (ongeda-

teerd). Uit: Allard 1904, 24.
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logeerde en kerkte (in huiskerk De Zijdeworm);99 of via Ban of Vondel, die beiden met hem be-
vriend waren. De contacten tussen Vos en Laurentii zullen hun oorsprong hebben vóór 1654, 
toen Laurentii nog in de Kalverstraat verbleef. Laurentii beleefde in Amsterdam zijn hoogtij-
dagen rond die tijd. Hij zou de stad in 1664 verlaten omdat hij de leiding over de Krijtberg fy-
siek niet meer aan kon.100 De graveur, Theodor Matham, maakte veel priesterportretten – hij 
maakte bijvoorbeeld ook het hierboven genoemde portret van Wuytiers – en was in ieder ge-
val in 1652 en tussen 1662 en 1676 actief in Amsterdam.101 Of Vos het portretgedicht uit vriend-
schap of in opdracht geschreven heeft, is niet te zeggen.102 

Voor de meeste van Vos’ priestergedichten geldt dus dat ze – ondanks hun weinig contro-
versiële inhoud – niet of nauwelijks een breder publiek bereikt zullen hebben dan de katho-
lieke gemeenschap waarin ze functioneerden. Alleen gedichten voor priesters die dankzij hun 
rijkdom, culturele betekenis of netwerken ook in de politieke elite van Amsterdam een geres-
pecteerde positie hadden – Wuytiers en vooral Ban – speelden ook een rol in de profilering van 
Vos’ publieke persoon. Het gedicht voor jezuïet Laurentii heeft Vos misschien wel doelbewust 
in portefeuille gehouden.    

6.3.3 De katholieke elite

Vos woonde in de Kalverstraat temidden van de oude katholieke elite en hij stond, getuige ver-
schillende gedichten, met leden van deze elite in contact. Elf gedichten zijn er voor leden van 
de familie Coeck en er is een huwelijksgedicht voor Diederik Heereman en Anna Ramp, die 
beiden van adel waren en afkomstig uit rijke, katholiek gebleven families.103 Met uitzonde-
ring misschien van enkele godsdienstige gedichten, die als bijvoegsels bij Goede Vrydagh deel 
uitmaakten van Vos’ publieke profilering als vrijzinnig gelovige, representeren de gedichten 
voor katholieken uit het Kalverstraatnetwerk het contact tussen dichter en geadresseerde niet 
als een relatie die het katholieke geloof als basis heeft. Het zijn conventionele gedichten zon-
der godsdienstige aanleiding en met nauwelijks godsdienstige inhoud. Hoe belangrijk het ge-
deelde katholicisme daadwerkelijk was voor Vos en de katholieken uit de Kalverstraat weten 
we niet, maar er moet in ieder geval geconcludeerd worden dat Vos zichzelf daar niet mee pro-
fileerde. Eerder dan hun betekenis voor het katholieke leven in Amsterdam, benadrukte Vos 
verschillende andere stedelijke functies van de katholieken. 

99   Allard 1904, 26-47. Dat Vos ook wel eens in huis of kerk van de katholieke zijdehandelaar Muti aan de Kalverstraat 

kwam, wordt aannemelijk gemaakt door een gedichtje dat hij wellicht bij diens gevelsteen schreef: ‘Een zydtworm 

spreekt’, puntdicht 37, Adg I, 360, ook in Vos 1654(b) en Vos 1658(c). In een van de anekdotische schetsen van Alberdingk 

Thijm wordt zelfs verondersteld dat dit gedichtje op de gevel stond en dat Vos het schreef toen hij het huis van nieuwe 

ruiten had voorzien: Alberdingk Thijm 1909, 80.

100  Allard 1904, 49. 

101  Vgl. RKD, s.v. Theodor Matham. 

102  Allard 1904, 50 meent dat uit Vos’ gedicht spreekt dat Vos en Laurentii elkaar goed gekend moeten hebben, maar geeft 

daarvoor geen overtuigende argumenten. 

103  Voor leden van de familie Coeck: Adg I, 172, 201, 284 (ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1657 en Vos 1658(c)), 412, 479 (ook 

in Vos 1654(b) en Vos 1658(c)), 720, 722, 760, 761, 766-767, 767-768. Het huwelijksgedicht voor Heereman en Ramp: Adg I, 682. 

Over de families Heereman en Ramp: Dudok van Heel 1993. 
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Jan Heijmensz Coeck (1591-1667) en zijn jongere broer Nicolaas of Claes Heijmensz Coeck 
(1598-1669) waren rond het midden van de zeventiende eeuw de enige nog levende zonen van 
hun vader Heijman Garbrantszn Coeck (1561-1612).104 Ze functioneerden als patres familias 
van de Coecken in en rond de Kalverstraat. De gedichten die Vos schreef voor leden van de fa-
milie Coeck lopen uiteen van portretgedichten, grafdichten en lofdichten, tot opdrachten bij 
de godsdienstige bijvoegsels bij Goede Vrydagh en een gedichtje op de eerste overgave van Mar-
dijk. Jan Heijmensz Coeck was ‘Krijgsbouwmeester’ en als zodanig waarschijnlijk betrokken 
geweest bij het getouwtrek om Fort Mardijk bij Duinkerken door Engelsen en Fransen in 1645 
en 1646. Vos schreef daarover een puntdicht, waarschijnlijk pas na 1651, toen deze Coeck in 
Amsterdam kwam wonen.105 Portretgedichten zijn er voor dezelfde Jan Coeck en voor Gerrit 
Barentsz van Swanenburgh, die getrouwd was met een Coeck;106 grafdichten voor een dochter-
tje van Jan Coeck en voor een zoontje van Claes Coeck;107 lofdichten voor (schoon)dochters van 
zowel Claes als Jan Coeck.108 Vos droeg vier van de bijvoegsels bij Goede Vrydagh op aan vrouwen 
en dochters uit de gezinnen Coeck.109 

Onder het nageslacht van zowel Jan als Claes Coeck waren priesters en klopjes, maar het 
lijkt erop dat vooral Claes nauw bij katholieke instellingen betrokken was. Hij werkte van 
het begin af aan mee aan de oprichting van katholieke huiskerken, onder andere in zijn ei-
gen huis, en was bezorger van zowel het rooms-katholieke Oude-Armenkantoor als van het 
rooms-katholieke Maagdenhuis. Jan Coeck, die samen met de aangetrouwde Gerrit Barentsz 
Swanenburgh in de niet-godsdienstige gedichten van Vos meer aandacht krijgt dan Claes, was 
misschien – voor zover wij dat nog terug kunnen zien – iets minder actief betrokken bij de 
Amsterdamse katholieke zaak; hij en Swanenburgh waren des te meer betrokken bij stedelijke 
aangelegenheden. Jan Coeck was vanaf zijn terugkomst naar Amsterdam in 1651 ingenieur en 
artilleriemeester van Amsterdam en brandmeester van Wijk XXVIII,110 Swanenburgh was vanaf 
1654 stadstimmerman en van 1658 tot 1667 onderstadsfabriekmeester.111 Als stadsglazenmaker 
zal Vos dus ook professioneel met deze twee katholieken te maken hebben gehad en het zijn 
dan ook de stedelijke functies die in de gedichten benadrukt worden. Zowel Swanenburgh 
als Jan Coeck worden in de titels van de gedichten consequent aangesproken met hun func-
tie en de lof in de portretgedichten is vooral gestoeld op hun verdiensten voor de stad. Swa-
nenburgh wordt in zijn portretgedicht, ‘Gerrit Barentsz. Zwaanenburg, Opper-Bouwmeester 

104  Zie voor de informatie in deze alinea Dudok van Heel 2008, 329-330 (Jan Heijmensz Coeck) en 335-336 (Claes Heij-

mensz Coeck). 

105  Adg I, 412. Zie over Coecks aanstelling als stadsingenieur in 1651: Abrahamse 2010, 121. 

106  Adg I, 201; 172. Dudok van Heel 1980, 37 noemt ene Dieuwer Claes Coeck (1615-1664) als de echtgenote van Van Swa-

nenburgh, maar deze Dieuwer Coeck komt niet in Dudok van Heel 2008 voor. Daarin komt alleen een Dieuwer Coeck voor 

die de dochter was van Claes Coeck en leefde van 1644-1678. 

107  Adg I, 720; 722.

108  Adg I, 284; 479; 218-219. 

109  Adg I, 766-767; 760, 761, 767-768. Zie ook bijlage 5.

110  Wijk 28 omvatte het gebied tussen Binnen Amstel, Singel, Koningsplein, Reguliersdwarsstraat, Botermarkt (nu het 

Rembrandtplein) en Amstelstraat. De Kalverstraat lag dus in deze wijk. 

111  Swanenburgh wordt als stadstimmerman en onderfabriekmeester genoemd in de inleiding bij SAA 5040. Vos noemt 

hem in zijn gedichten ‘opperbouwmeester’. 
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t’Amsterdam’112 bijvoorbeeld als volgt geprezen: ‘Dus ziet men Zwaanenburg, beroemt door 
zyn gebouwen. / Hy toont ons out Atheen en Roomen aan het Y’ (1-2). 

De functies van Claes Coeck, bijvoorbeeld als bezorger van de rooms-katholieke zorgin-
stellingen, gaven in de gedichten geen aanleiding tot lof. Wel valt op dat Vos in gedichten 
voor Claes Coecks gezin vaker een religieuze – maar geen specifiek katholieke! – toon aan-
sloeg. Behalve de gedichten voor diens vrouw en dochters die bij Goede Vrydagh gepubliceerd 
werden, schreef Vos een conventioneel lofdicht op de muzikale kwaliteiten van dochter Co-
lomba Coeck, en een religieus gekleurd grafdichtje bij het overlijden van zoontje Heimen 
Coeck. 

Het lijkt er dus op dat Vos zijn contacten met de katholieke netwerken uit zijn buurt, meer 
in het bijzonder met de aanzienlijke familie Coeck, wel cultiveerde in zijn gedichten, maar 
voornamelijk waar het contacten betrof die ook zijn relatie met de Amsterdamse regenten ten 
goede kwamen. Dat gold met name voor de contacten met leden van de familie die belangrij-
ke functies vervulden in het stedelijke apparaat, meer in het bijzonder in de stedelijke bouw-
werken waarin Vos zelf ook een functie had. In de publieke representatie van die contacten 
speelde het katholicisme nauwelijks een rol, en het Amsterdamse burgerschap des te meer. 

De gedichten voor de familie Coeck zijn representatief voor gedichten aan andere katholie-
ken. Vos richtte zich in gedichten voornamelijk tot door de stedelijke overheid geaccepteerde 
en vaak ook gerespecteerde katholieken, en maakte in die gedichten nauwelijks gewag van 
het gedeelde geloof. In het schouwburgnetwerk, bijvoorbeeld, kwamen veel katholieken voor, 
maar als Vos gedichten voor hen schreef, gingen die niet over het katholicisme (zie hoofdstuk 
4). Vos mengde zich niet in de discussie rondom de bekeerde Tesselschade, voor wie hij toch 
enige gedichten schreef (zie hoofdstuk 1); en het katholicisme van Vondel, dat in diens eigen 
werk zo’n belangrijke rol speelde, komt niet aan bod in gedichten die Vos voor of over Vondel 
schreef (zie hoofdstuk 7).

Het godsdienstige werk dat ik in dit hoofdstuk behandeld heb, maakt nog geen tien pro-
cent van Vos’ oeuvre uit. Hij schreef weinig gedichten met religieuze thema’s en profileerde 
zich daarin nauwelijks als katholiek. Hij verborg zijn katholicisme niet, maar onderstreepte 
het alleen in enkele gedichten die een rol speelden in beperkte, katholieke netwerken. In de 
meeste gedichten aan katholieken maakte hij geen gewag van het gedeelde geloof, maar focus-
te hij op de stedelijke of anderszins door de overheid gewaardeerde functies van de geadresseer-
den. Vos komt aldus uit zijn werk naar voren als een verdraagzame katholiek – ik neem hier 
welbewust niet de eerder gebruikte typering ‘christelijke humanist’ over. In de eerste plaats 
omdat Vos immers wel degelijk katholiek was en dat ook niet verbloemde; in de tweede plaats 
omdat het humanisme een intellectuele connotatie heeft die in het werk van Vos ontbreekt als 
het gaat om zijn religieuze verdraagzaamheid. In de praktijk van zijn dichterschap en in het 
ideaal van de religieuze praktijk dat hij in zijn gedichten beschrijft, speelt verdraagzaamheid 
ten opzichte van andersgelovigen een grote rol, maar die verdraagzaamheid wordt niet, zoals 
in het humanisme, op intellectuele wijze onderbouwd.113 

112  Adg I, 172.

113  Vgl. over christelijk, of ‘bijbels’ humanisme bijvoorbeeld beknopt Brinkkemper & Soepnel 1989, 145-147.
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De profilering van Vos als verdraagzame katholiek kan in verband gebracht worden met 
zijn relatie met de Amsterdamse regentenelite, wiens tolerante geloofsideaal hiermee onder-
streept en uitgedragen werd. Vos’ profilering als gelovige was onderdeel van de patronagerela-
tie met de regenten. Hij schuwde het inhoudelijke debat over het ‘ware geloof’ en maakte geen 
probleem van zijn ondergeschikte positie als katholiek. Wel ondersteunde hij publiekelijk het 
tolerantiebeleid van de regenten. Zo kon hij een actieve bijdrage leveren aan de Amsterdamse 
praktijk van tolerantie die voor hem persoonlijk en voor velen in zijn omgeving van groot be-
lang was. 



7 Vos en Vondel

Zoals in dit boek voortdurend is gebleken, was Vos’ dichterschap sterk sociaal verankerd in het 
netwerk van de Amsterdamse stedelijke elite. Vos en de Amsterdamse regenten hadden bei-
den baat bij de relatie, waarin Vos’ gedichten zowel als medium en als ‘kapitaal’ een essentiële 
rol speelden. Ik heb in hoofdstuk 1 laten zien dat de patronagerelatie tussen Vos en de regen-
ten kon ontstaan als gevolg van politieke en culturele ontwikkelingen in zeventiende-eeuws 
Amsterdam: de macht van de stadsregenten die alleen maar groter werd en de afname van het 
belang van de rederijkerskamers. Het verbaast niet dat ook andere dichters de ontstane mo-
gelijkheden benut hebben: veel dichters – en andere kunstenaars – hebben gedurende de ze-
ventiende eeuw werk opgedragen aan Amsterdamse stadsregenten. In ruil daarvoor werden 
ze uitgenodigd bij de regenten thuis en op hun buitenhuizen.1 Geen van hen lijkt echter zo’n 
intensief contact met de regenten onderhouden te hebben als Vos, en geen van hen heeft zo-
veel, en zoveel verschillende, Amsterdamse personen en gebeurtenissen bezongen – behalve 
Vondel. Vos en Vondel schreven vaak over dezelfde onderwerpen – voor zeker 150 gedichten 
van Vos is in het werk van Vondel een equivalent te vinden –, en vaak betrof het ‘Amsterdamse’ 
onderwerpen, zoals de opening van het nieuwe stadhuis in 1655 of de brand in de Nieuwe Kerk 
in 1645, en natuurlijk de Amsterdamse regenten zelf.2 Ook Vondel is in de literatuur regelma-
tig ‘stadsdichter’ genoemd.3 Kortom: als er iemand was met wie Vos moest concurreren om de 
gunst van de regenten, was het Vondel. 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de Amsterdamse sociale verankering van het 
dichterschap van Vos zich verhield tot die van Vondel. Vos en Vondel hadden een vergelijkbare 
achtergrond: allebei waren ze niet klassiek geschoold, hadden ze een beroep waarmee ze niet 
tot regentenkringen behoorden en hingen ze een geloof aan dat niet het publieke geloof was. 
Vondel was daarbij ook nog immigrant. Toch waren beide dichters zeer succesvol. Door het 
dichterschap van Vos af te zetten tegen dat van Vondel wordt het beeld van de sociale veranke-
ring van Vos’ dichterschap scherper. Vondel was al eerder dan Vos actief als dichter, en omdat 
Vos zo vaak op zijn terrein kwam, is het aannemelijk dat de manier waarop hij zijn dichter-
schap invulde in belangrijke mate samenhing met de mogelijkheden die hij naast Vondel had. 

1  Porteman & Smits-Veldt 2008, 403-408 noemen bijvoorbeeld Anslo en Brandt; zie over de verschillende dichters en kun-

stenaars die bij de familie Huydecoper over de vloer kwamen o.a. Ottenheym 1991, Schwartz 1983 en Smits 1984.  

2  Over Vondels gedichten met betrekking tot Amsterdam en zijn bestuurders: Schillings 1917. 

3  Vgl. bijvoorbeeld Luijten & Konst 1989, 90; Duits 1998, 315; en het meest recent Porteman & Smits-Veldt 2008, 590. 
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De vergelijking van het dichterschap van Vos met dat van Vondel levert tevens een bijdra-
ge aan het debat in de literatuurgeschiedenis over de relatie tussen de twee dichters, dat zich 
meestal toespitst op het toneel. Als vertrekpunt schets ik in de eerste paragraaf kort dat debat 
en ga ik in op het wederzijdse contact zoals dat uit hun gedichten naar voren komt. In de rest 
van het hoofdstuk laat ik achtereenvolgens zien welke verschillen en overeenkomsten er be-
stonden in het dichterschap van de twee Amsterdammers (paragraaf 7.2), en welke strategie 
Vos gehanteerd lijkt te hebben in zijn omgang met Vondel (paragraaf 7.3). 

7.1 Vrienden of vijanden? 

7.1.1 Historiografie

De aandacht voor de relatie tussen Vos en Vondel heeft zich in de literatuurgeschiedenis lange 
tijd beperkt tot hun rivaliteit om het schouwburgtoneel. De aanleiding daarvoor waren enkele 
opmerkingen in Brandts Leven van Vondel (1682). Brandt beschreef, zonder hem bij naam te noe-
men, hoe Vos als schouwburghoofd Vondels toneel tegengewerkt zou hebben:

Ook heeft men Vondel dikwils hooren klaagen over de nydigheit van een’ der Schouburghoofden, steedts toe-

leggende om zyn treurspeelen te bederven, en onnut te maaken. Dees, (niet waardig dat men zynen naam 

hier melde) om zeeker tooneelwerk, door eenige groote Dichters, uit heuschheit, en om hem in de kunst aan 

te moedigen, gepreezen, verhief zich zelven op dien lof boven zyne waarde, en Hooft des Schouwburgh ge-

worden, zocht zynen roem te vergrooten met anderen te verkleenen. Teegens onzen Poëet zich kantende, 

diende hy zich van dezen trek: hy wist door zyn beleidt te weegh te brengen, dat men in Vondels treurspee-

len de rollen verdeelde aan onbequaame speelers, en die ook mismaakte, door oude versleete en wanschikke-

lyke kleederen.4

Op gezag van deze passage heeft menig negentiende-eeuws (literatuur)historicus Vos zwart 
gemaakt als een jaloerse ‘toneeldespoot’ (Witsen Geysbeek) die Vondel op het toneel naar de 
kroon wilde steken, en daarom diens stukken ‘mishandeld’ heeft (Van Kampen).5 Een nuance-
ring van deze visie en een verdediging van Vos vond plaats vanaf het eind van de negentiende 
eeuw,6 en in de meest recente Vondelbiografie stelde Piet Calis zelfs dat Vondels hekel aan Vos 
en diens toneel een misverstand is.7  

4  Brandt 1932 [1682], 54 [67-68]. De bron van Brandt, een brief van Antonides van der Goes aan Brandt uit 1681, is opgeno-

men in de bijlage bij Brandt 1932, 75-77. In de brief wordt Vos wel met naam en toenaam genoemd, maar wordt het verwijt 

aan diens adres een stuk minder zwaarwegend voorgesteld, vgl. bijv. Worp 1879, 99-102. Worp beredeneert bovendien dat 

het verwijt eigenlijk niet op waarheid kan berusten, op basis van gegevens uit het schouwburgarchief over de opvoeringen 

van Vondels stukken: Worp 1879, 102-104. Te Winkel 1887, 19-20 heeft daar weer e.e.a. tegenin te brengen.  

5  Van Kampen 1821, 204; Witsen Geysbeek 1827, 397.

6  Vgl. bijvoorbeeld Worp 1879, 95-116 en Sterck 1923, 96-99. 

7  Calis 2008, 371. Calis baseert zich hierbij op de wederzijdse bewondering die uit de gedichten van Vos en een brief 

van Van Baerle zou blijken (Calis 2008, 245-256), en op de contacten tussen Vos en Vondel vanwege de opvoering van Von-

dels toneel, waarin hij geen aanleiding ziet om aan te nemen dat Vondel iets op Vos’ vertoningen tegen heeft gehad (Calis 

2008, 278-280 en 312).
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Of Vondel wel of niet een hekel had aan Vos’ toneel, is niet meer vast te stellen, maar het 
staat buiten kijf dat Vos met zijn toneelstukken op Vondels terrein kwam. Met name het 
voorwerk bij het toneel van Vos vormt aanleiding om enige rivaliteit rond de Amsterdamse 
schouwburg aannemelijk te achten. Marijke Meijer Drees heeft laten zien hoe Vos’ opdracht 
bij Aran en Titus geïnterpreteerd moet worden als een reactie op Vondels opdracht bij Electra.8 
Dat Vos zich in de voorrede bij Medea afzet tegen de klassieke kaders waarbinnen Vondel zijn 
toneelstukken schreef, geldt als een gegeven.9 

De aandacht voor rivaliteit tussen Vos en Vondel in hun gedichten is geringer en van recen-
ter datum. Het feit dat Vos en Vondel vaak over dezelfde gebeurtenissen en personen schreven, 
is regelmatig onderkend. Worp zag dat in 1879 als aanleiding om te veronderstellen dat Vos en 
Vondel vrienden waren, in later onderzoek wordt er juist op gewezen dat Vos en Vondel ook 
in dit opzicht met elkaar geconcurreerd kunnen hebben.10 In de meest recente Nederlandse li-
teratuurgeschiedenis wordt op basis van de gedichten gesteld dat er sprake geweest moet zijn 
van ‘een zekere rivaliteit en animositeit’. Vondel zou zich daar echter niet al te veel aan gelegen 
hebben laten liggen en er op basis van ‘een vorm van onverschilligheid en superioriteitsgevoel’ 
het zwijgen toe hebben gedaan.11 Vos, op zijn beurt, wordt vooral gezien als een bewonderen-
de epigoon van Vondel. Samen met Reyer Anslo (1626-1669) en Geeraerdt Brandt wordt hij ge-
noemd als navolger van Vondels stijl: 

In het spoor van de meester gebruikten ook zij in diverse gelegenheidsgedichten bij belangrijke gebeurtenis-

sen de verheven ‘Parnastaal’ met haar expressieve stijlmiddelen en versierende mythologie. Die zetten ze vaak 

nog zwaarder aan, liefst in een epische opzet met sprekend ingevoerde personificaties en allegorische figuren.12

Moeten Vos’ navolging en Vondels zwijgzaamheid inderdaad geïnterpreteerd worden als res-
pectievelijk gestuurd door bewondering, dan wel door onverschilligheid en superioriteitsge-
voel?

7.1.2 Dichterlijk contact 

Vos en Vondel konden in zeventiende-eeuws Amsterdam niet om elkaar heen. Ze woonden 
bij elkaar in de buurt, kwamen over de vloer bij dezelfde regenten en hoewel ze niet op de-
zelfde plek kerkten, waren ze ook nog beiden katholiek en stonden ze deels in contact met 
dezelfde prominente katholieken. Als toneelauteur moest Vondel vanaf 1647 bovendien wel 
met schouwburghoofd Vos communiceren over de opvoering van zijn stukken. Nadat zowel 
Vos als Vondel door Amalia van Solms met een gedenkpenning bedankt waren voor hun bij-
dragen aan de inkomst van haar gezelschap in Amsterdam in 1659, schreef Vondel Huygens 
een brief met het verzoek haar daarvoor te bedanken. Hij deed dat mede namens Vos, wiens 

8   Meijer Drees 1986. 

9   Hierop werd al gewezen door Te Winkel 1887, 21-22 en Van Hamel 1918, 208. 

10  Worp 1879, 99. De afgelopen decennia verschenen verschillende artikelen waarin producten van het stadsdichter-

schap van Vos en Vondel vergeleken werden, vgl. bijvoorbeeld Spies 1993 en Smits-Veldt 1997. Deze publicaties zullen ver-

derop in dit hoofdstuk nog aan de orde gesteld worden. 

11  Porteman & Smits-Veldt 2008, 568. 

12  Porteman & Smits-Veldt 2008, 403. 
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beschrijvingen van de vertoningen van 1659 hij meestuurde.13 De vraag is dus niet zozeer of 
er contact was tussen Vos en Vondel, maar welke rol dat contact speelde in hun beider dich-
terschap. 

Op basis van de gedichten moet geconcludeerd worden dat beide auteurs niet erg te koop 
liepen met de onderlinge relatie. Voor Vondel geldt dat nog het meest: hij schreef slechts één 
gedichtje over Vos, dat hij zelf niet publiceerde. Het is een vierregelig portretgedichtje bij de 
ets die Du Jardin in 1662 maakte voor publicatie in Alle de gedichten I (zie hierboven).14 Niet al-
leen in de dichtbundel, maar ook op een plano-uitgave van het portret is het gedicht van Von-
del onder de ets gepubliceerd:

Zoo spant Natuur door vos een’ regenboogh van dichten, 

Of bogen van triomfe, en leert tooneelen stichten. 

 Wat hoortge, als hij een wys op vrede en oorlogh zet? 

 Een stem, gewrongen door een boghtige trompet.

13  Worp 1916, 325-326.

14  Over de portretgravure van Du Jardin: Kilian 2005, 44-45. De prent bevindt zich ook op plano in de UBA.

Afb. 20 Karel Du Jardin, portret-

gravure van Jan Vos, opgenomen 

in Alle de gedichten I, met onder-

schrift van Vondel. Universiteit 

van Amsterdam, Bijzondere Collec-

ties, OTM O 76-242(1).
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Vanuit hedendaags perspectief lijkt de ‘boghtige trompet’ waarmee Vos’ poëzie in de laatste 
regel gekarakteriseerd wordt nogal beledigend – reden voor Kalff om het gedicht als een ‘he-
kelvers’ te bestempelen15 – maar in de zeventiende eeuw moet de primaire betekenis van deze 
woorden toch positief geweest zijn. De formulering ‘boghtige trompet’ was namelijk bekend 
uit de klassieke oudheid: het was een beeld om uit te drukken dat in poëzie niets op een al-
ledaagse manier gezegd wordt. De poëtische taal is op allerlei manieren bewerkt voordat ze 
op papier terecht gekomen is – ze is dus als het ware door een ‘boghtige trompet’ gegaan – en 
klinkt daardoor extra krachtig.16 Het gebruik van deze formulering betekende voor de (geleer-
de) zeventiende-eeuwse lezer dus een loftuiting, maar het is zeker niet uit te sluiten dat de con-
notaties bij deze formulering wellicht ook in de zeventiende eeuw niet enkel positief waren. 
Het is echter onvoorstelbaar dat Vos, of diens uitgever Lescaille, het gedicht onder het portret 
zou publiceren in Alle de gedichten wanneer zij het als een spotvers interpreteerden. Vos moet 
het gedichtje dat Vondel – al dan niet op verzoek – bij zijn portret schreef als een loftuiting ge-
lezen hebben, en hij pronkte daarmee door het te publiceren. Dat gepronk zal alles te maken 
hebben gehad met de status van Vondel, die al jaren de nestor van de Nederlandse poëzie was. 
Vondel lag bovendien goed bij de stadsregenten die Vos door middel van zijn gedichten aan 
zich bond.17 

Vos had al eerder blijk gegeven van bewondering voor Vondel. In de opdracht bij Aran en 
Titus (1641) aan Van Baerle prees en imiteerde hij hem.18 Daarin zat bewondering van een be-
ginnend toneeldichter voor de gearriveerde Vondel verscholen, al was die niet ondubbelzin-
nig.19 Het zou goed kunnen dat Vos Vondel op dat moment nog niet of nog maar net persoon-
lijk kende. Er zijn geen bewijzen dat de dichters al met elkaar in contact stonden voordat Vos 
met Aran en Titus een positie in de Amsterdamse culturele wereld veroverde.20 In de gedichten 
die Vos na Aran en Titus schreef, verwees hij een enkele keer naar Vondel,21 maar pas vanaf 1647, 
toen Vos schouwburghoofd werd, ging het contact met Vondel een rol spelen in Vos’ gedich-
ten. Vos schreef niet veel gedichten voor en over Vondel, maar zijn gedichten zijn stuk voor 
stuk lovend. Verschillende van die gedichten werden opgenomen in bloemlezingen, waar-
door het contact met de grote dichter ook publiek werd.

15  Kalff 1905, 111-112. 

16  Vgl. Verdenius 1941; Michels 1967. 

17  Vgl. over de status van Vondel vanaf de jaren veertig van de zeventiende eeuw Porteman & Smits-Veldt 2008, 396-408.

18  Meijer Drees 1986, 453-454. 

19  Vgl. Meijer Drees 1986. Het voorwoord bij Aran en Titus is in paragraaf 7.1.1 al ter sprake gekomen, en zal in paragraaf 

7.3 nogmaals aan de orde gesteld worden.

20  Van Hoogstraten schreef in zijn levensbeschrijving van Antonides van der Goes dat Vondel een eerste versie van Aran 

en Titus gelezen en verbeterd zou hebben. Dit lijkt niet waarschijnlijk, vgl. hoofdstuk 1, noot 4. 

21  Bijvoorbeeld in ‘Aan Elisabet van Baarle’, Adg I, 289-292. In dit gedicht passeren alle belangrijke dichters van dat mo-

ment de revue. Het gedicht was eerder al opgenomen achter Westerbaens Minne-dichten en Vos 1658(c), maar er zijn wel 

belangrijke verschillen tussen de verschillende publicaties, met name in de passage over Vondel. In de versie van 1662 is 

die passage ingekort en wordt enkel gesuggereerd dat Vondel Vos zou prijzen vanwege zijn ‘natuurtalent’, waarover dan 

nog een aantal algemeenheden (sententies) te zeggen zijn; in de versie van 1644 lijkt Vos rechtstreeks te reageren op de ont-

vangst van Aran en Titus (en Oene), waarmee hij zich bewezen heeft. Zie voor de twee versies naast elkaar bijlage 3, zie verder 

over dit gedicht hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.2 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.
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Uit het puntdichtje ‘Aan J. van Vondel, toen hy my vraagde of ik de Bruidegom zou zyn 
&c.’ lijken we op te moeten maken dat de dichters vriendschappelijk met elkaar omgingen.22 
In dit gedichtje geeft Vos antwoord op de vraag of hij in ondertrouw zou gaan,23 een vraag 
die Vondel hem blijkbaar heeft gesteld. Vos, die na het overlijden van zijn vrouw in 1651 we-
duwnaar bleef, legt uit dat hij deze staat verkiest boven een tweede huwelijk omdat hij zijn 
dochter geen stiefmoeder op wil dringen. Hoewel hij dit op gekunstelde wijze deed, is het 
een nogal persoonlijk antwoord, zeker in tegenstelling tot het antwoord dat hij in een an-
der gedicht op een vergelijkbare vraag gaf – daar verbindt Vos zijn weduwnaarschap aan zijn 
dichterschap door te stellen dat hij reeds met de Dichtkunst getrouwd is.24 Het gedichtje 
voor Vondel heeft een speels karakter, kenmerkend voor de uitwisseling van gedichten tus-
sen lettervrienden.25 

Het contact tussen Vos en Vondel was echter ook zakelijk en dat onderstreepte Vos in 
andere gedichten. Hij nam in Alle de gedichten de beschrijving van de vertoningen bij Jeptha 
(1659) op en een brief aan Vondel over de enscenering van Lucifer (1654).26 Hij schreef ook 
een beeldgedicht bij de titelplaat van dit toneelstuk en een gedicht waarmee hij de burge-
meesters welkom heette bij een opvoering van Vondels Salomon (1652).27 Vos schreef verder 
twee gedichtjes bij portretten van Vondel waarin hij hem prijst als dichter, en een lange 
verdediging naar aanleiding van de kritiek die Vondels Maria Stuart in 1646 teweeg had ge-
bracht.28

De gedichten die Vos aan en over Vondel schreef, lijken dus te getuigen van zakelijk en 
vriendschappelijk contact, en bovenal van bewondering. Dat er wel degelijk een zekere rivali-
teit moet zijn geweest tussen de dichters wordt duidelijk uit een vergelijking van het dichter-
schap van de Amsterdammers. 

7.2 Het dichterschap van Vos en Vondel: een vergelijking

Het eerste grote gedicht waarmee Vos zich presenteerde als stadsdichter is het gedicht dat hij 
schreef ter ere van de Vrede van Munster in 1648. Vondel had zijn enthousiasme over de vre-
de, die uiteindelijk op 15 mei 1648 bezegeld zou worden, al in meerdere teksten geventileerd.29 
Nadat Spanje en de Republiek op 8 januari 1647 hadden besloten dat er een vredesverdrag zou 
komen, publiceerde Vondel het pastorale vredesspel Leeuwendalers. Ter gelegenheid van de 

22  Het gedichtje staat in Adg I, 405. 

23  Zie voor deze betekenis van ‘de bruidegom zyn’ het WNT, s.v. ‘bruidegom’.

24  Dat is in het gedicht ‘Aan G.V.F. &c.’, Adg I, 488. 

25  Vgl. bijvoorbeeld de brieven en gedichten die tussen Van Baerle, Hooft en Huygens uitgewisseld werden over de we-

duwe Tesselschade: Smits-Veldt 1994, 69-71. 

26  De vertoningen staan in Adg I, 626; de brief in Adg I, 651-653. 

27  Het beeldgedicht staat in Adg I, 283-284 en werd later ook opgenomen in AH 1658 en Vos 1658(c). Het gedicht bij de op-

voering van Salomon staat in Adg I, 225-226, en werd later ook opgenomen in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c). 

28  Zie Adg I, 155 en 797 (voor de portretgedichten); 285-286 (voor de verdediging). Het gedicht bij het portret door Philips 

Koninck (Adg I, 797) werd ook opgenomen in Van Domselaer 1660.  

29  Vgl. bijvoorbeeld Duits 1998. 
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vredes festiviteiten in 1648 werd het voor het eerst opgevoerd. In dat jaar volgden ook de ge-
dichten ‘De getemde Mars’ en ‘Vredezang’.30 

Vondel was natuurlijk niet de enige die vredesgedichten schreef – in de bundel Olyf-krans 
der Vreede (1649) waren behalve Vondels teksten ook gedichten van onder andere Anslo, Wester-
baen en Brandt opgenomen31 – maar Vos sloot met zijn Vreede betekenisvol aan bij de insteek 
van Vondel. Zowel Vos als Vondel droegen hun gedicht(en) op aan de Amsterdamse magi-
straat: Vos zijn Vreede aan Andries Bicker, Vondel zijn ‘De getemde Mars’ aan ‘de burgemees-
ters van Amsterdam’ en de ‘Vredezang’ aan de zittende burgemeesters Schaep, Garbrandt Pan-
cras (1591-1649), De Graeff en Valckenier. Veel van de vredesdichters hadden aandacht voor de 
belangrijke rol van de Amsterdamse burgemeesters in het vredesproces, maar Vos en Vondel 
overtroffen de rest hierin.32 Ook qua vorm moet Vos’ Vreede in verband gebracht worden met 
Vondels gedichten, in ieder geval met ‘De getemde Mars’. Beide gedichten presenteren een 
episch mythologisch kader waarbinnen de personificaties van Vrede en Europa moeten pro-
beren Mars te temmen.33 

Voor een deel kwamen de thema’s en motieven in alle vredesgedichten van 1648 uit de-
zelfde koker. Voorbeelden zijn het benadrukken van de onafhankelijkheid als doel van de 
oorlog, het voorstellen van de Republiek als voorbeeld voor de rest van Europa of het kop-
pelen van vrede aan economische bloei en welvaart.34 Deze motieven speelden een rol bij 
zowel Vos als Vondel, maar er zijn ook opvallende verschillen tussen hun gedichten. Vos’ 
Vreede is met 1008 regels bijna vijf keer zo lang als Vondels ‘De getemde Mars’, en ruim tien 
keer zo lang als de ‘Vredezang’. Zoals ik in hoofdstuk 2 heb laten zien, voerde Vos in zijn ge-
dicht talloze personificaties ten tonele. Hij beschreef tot in detail hoe deze personificaties en 
hun omgeving eruit zagen: in visueel opzicht overtrof hij Vondel. Hoewel Vos net als Von-
del een Europees kader koos voor het beschrijven van de vrede, gebruikte hij dat kader in 
zijn gedicht toch vooral om Amsterdam en de Republiek beter voor het voetlicht te kunnen 
brengen. Terwijl Vondel aandacht had voor de recente ontwikkelingen in andere Europese 
landen – in ‘De getemde Mars’ noemt hij bijvoorbeeld het Spaanse verlies van Catalonië en 
Rousillon aan Frankrijk in 1640, en de Ierse opstand tegen Engeland in 1641 – beperkte Vos 
zich tot de ontwikkelingen in Munster en eigen land. Vos’ gedicht was met zijn imposante 
omvang, het visuele spektakel en de focus op Amsterdam zeer geschikt om de aandacht van 
de burgemeesters te trekken. 

Hoewel in het gedicht verschillende dichters genoemd worden, heeft Vos de gelegenheid 
voorbij laten gaan zijn belangrijkste inspiratiebron te noemen. Er zitten in de Vreede voor 
de kenner wel verwijzingen naar Leeuwendalers en naar Vondels ‘Herderskout’,35 het gedicht 
dat achter Leeuwendalers afgedrukt werd, maar als Tesselschade aan het eind van het gedicht 
sprekend opgevoerd wordt om op te sommen welke belangrijke dichters de vrede allemaal 

30  ‘De getemde Mars’, geschreven in 1647, werd in 1648 eerst afzonderlijk uitgegeven, in de tweede druk was ook de ‘Vre-

dezang’ opgenomen. Zie voor de titelbeschrijvingen Duits 1998.  

31  Over deze bundel: Spies 1997.  

32  Vgl. ook Smits-Veldt 1997, 196. 

33  Over de gelijkenis ook Smits-Veldt 1997.

34  Vgl. voor deze en andere thema’s Duits 1998, 322; Spies 1997; en Smits-Veldt 1997. 

35  In de regels 902-905. 
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(zullen) bezingen en prijzen, ontbreekt Vondel opvallend in het rijtje van Huygens, Vossius, 
Westerbaen, Graswinckel en Brosterhuyzen. Hooft en Van Baerle, die beiden kort voor het 
sluiten van de vrede overleden waren, worden elders in het gedicht aangeroepen om Vos te 
ondersteunen bij zijn onderneming. De beroemdste Amsterdamse dichter, die zich het meest 
ingezet had om al vanaf 1647 de vrede te prijzen en wiens ‘De getemde Mars’ voor de Vreede 
een directe inspiratiebron geweest lijkt te zijn, ontbreekt simpelweg. Dit zou kunnen wijzen 
op wedijver.

Vos’ timing om zich juist in 1648 naast Vondel als stadsdichter te profileren, was niet slecht. 
Vos’ eigen positie was recent met sprongen vooruit gegaan doordat hij in 1647 schouwburg-
hoofd geworden was en ter gelegenheid van de viering van de vrede zijn eerste grote opdracht 
van de stadsregering had gekregen: het ontwerpen van vertoningen op de Dam.36 Tegelijker-
tijd bevond Vondel zich sinds 1645 in een minder gunstige positie, doordat hij met Grotius Tes-
tament – waarin hij Hugo de Groot voorstelde als een bijna-katholiek – de remonstranten tegen 
zich in het harnas had gejaagd, en met het katholieke martelaarsdrama Maria Stuart in 1646 
de orthodoxe gereformeerden schoffeerde.37 Aangezien de stadsregering niet van onrust hield 
en wel sympathiseerde met de remonstranten, moeten de regenten het handelen van Vondel 
in deze jaren met argusogen bekeken hebben. Zou het kunnen dat Vondel zich enigszins in 
het nauw gedreven voelde door de rijzende ster van Vos, en zijn ‘Vredezang’ schreef naar aan-
leiding van Vos’ Vreede? De ‘Vredezang’ is korter dan ‘De getemde Mars’, maar heeft veel meer 
aandacht voor Amsterdam en zijn bestuurders, aan wie ook dit gedicht opgedragen was. Aan-
gezien de ‘Vredezang’ pas bij de tweede druk aan de uitgave van ‘De getemde Mars’ toegevoegd 
werd, zou het kunnen dat dit gedicht pas later geschreven is en door Vondel werd toegevoegd 
in een poging – na Vos’ gevlei – nogmaals zijn eigen betrokkenheid bij de Amsterdamse zaak te 
onderstrepen.38 Hoe dat ook zij, Vos had zich met de Vreede succesvol geprofileerd als een stads-
dichter die iets te bieden had naast Vondel. 

7.2.1 Internationaal versus lokaal 

Bij de bespreking van de Vreede is gebleken dat Vos minder aandacht had voor de gebeurtenis-
sen buiten de Republiek dan Vondel. Dat blijkt ook uit andere gedichten. Vos en Vondel lijken 
weliswaar in gelijke mate betrokken bij de gebeurtenissen in Engeland39 – die voor de Am-
sterdamse stadsregering ook van het grootste belang waren40 –, maar in andere internationale 
aangelegenheden hield Vos zich meer dan Vondel op de vlakte. Vondel toonde zich bijvoor-
beeld actief betrokken bij de dreiging vanuit Turkije. Dat was al zo in zijn vredesgedichten van 

36  Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3.

37  Zie Duits 1998, 315-316; Calis 2008, 234-240.

38  Duits 1998, 321-322 stelt terecht dat de ‘Vredezang’ geschreven werd toen nog niet alle verdragen van de Vrede van 

Westfalen gesloten waren, vóór 24 oktober 1648 dus. Vos’ Vreede verscheen voor het eerst op 15 mei 1648, dus theoretisch 

is het mogelijk dat Vondel de Vredezang publiceerde naar aanleiding daarvan: de tweede druk van Vondels Getemde Mars, 

met daarin de ‘Vredezang’, moet dan tussen mei en oktober 1648 verschenen zijn.  

39  Vos schreef hierover iets meer gedichten dan Vondel, maar hij publiceerde veel daarvan enkel in Alle de gedichten. Zie 

voor een overzicht van de gedichten die Vos en Vondel over Engeland schreven de bibliografie bij Helmers 2011(a). 

40  Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2.
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1648, maar bijvoorbeeld ook in de op plano uitgegeven gedichten Nootweer tegens den inbreuck 
van Turckyen (1661) en De gezegende adelaer van Leopoldus by den Raäbstroom.41 Het laatste werd in 
1664 uitgegeven naar aanleiding van de eerste grote nederlaag van de Turken in de strijd met 
de Weense keizer Leopold I (1640-1705). 

Buitenlandse vorsten met wie de Republiek op goede voet verkeerde, konden steevast re-
kenen op Vondels steun – en niet alleen wanneer ze Amsterdam bezochten. Zo schreef Von-
del verschillende gedichten waarin hij de Zweedse koningin Christina (1626-1689) als mecenas 
aansprak.42 De tussenkomst van diplomaat Michel le Blon speelde hierbij een belangrijke rol. 
Vondel droeg zijn Lucifer (1654) op aan keizer Ferdinand III (1608-1657) en ook de Kleefse stad-
houder Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) mocht zich verheugen in een stroom van 
lofdichten van Vondel, die in hem het ideaal van de krijgsheld en de vredesvorst in een zag.43 
Het eerste gedicht voor Johan Maurits schreef Vondel waarschijnlijk in opdracht van de stads-
regering. Speciale aandacht had hij voor Denemarken, waar hij voor zaken twee keer heen reis-
de, in 1628 en in 1657. Deze reizen hebben hun sporen nagelaten in zijn poëzie: na de reis van 
1657 publiceerde hij het bundeltje De Parnas aan de Belt, waarin elf reisgedichten opgenomen 
waren.44 Het Deense vorstenhuis stond daarin centraal. 

Vos heeft voor zover bekend de Republiek nooit verlaten. Internationale contacten had hij 
weinig, hij onderhield ze in ieder geval niet met zijn gedichten. Het lijkt er wel op dat Vos, 
net als Vondel, in contact heeft gestaan met de Deense hofschilder Karel van Mander III (ca. 
1610-1670). Een brief van Vos aan Van Mander is gepubliceerd in Hollantsche Parnas (1660) en 
Vos schreef net als Vondel portretgedichten over de Deense vorsten.45 De brief en de gedichten 
houden nadrukkelijk verband met Vos’ stadsdichterschap. In de brief stuurde Vos de beschrij-
ving van een van zijn vertoningen uit 1654 (ter gelegenheid van de vrede met Engeland) naar 
Van Mander, ‘ter liefde van de kunsten, die wy beide oeffenen’. De beschrijving voorspelt een 
verbond tussen de Republiek en Denemarken, en dat verbond is er in 1660 gekomen. De por-
tretgedichten van de Deense vorsten publiceerde Vos achter zijn Ontzet van Koppenhaven, het 
gedicht waarmee hij in 1659 het door Amsterdam gewenste ingrijpen van de Republiek in de 
Zweeds-Deense oorlog prees.46 

De internationale focus van Vondel blijkt sterker dan die van Vos en was niet altijd zo na-
drukkelijk verbonden aan de Amsterdamse agenda. Desalniettemin moet de stadsregering er 
blij mee geweest zijn, dat blijkt alleen al uit de bovengenoemde opdracht die ze Vondel gaf 
een gedicht voor Johan Maurits te schrijven in 1656.47 De positie van Amsterdam op het we-
reldtoneel was voor de stadsregering van het grootste belang en Vondels publicaties reikten in 
hun ogen kennelijk ver genoeg om een bijdrage te leveren aan de internationale verspreiding 

41  De gedichten staan respectievelijk in WB IX, 393-395 en WB X, 174-176. Schenkeveld-van der Dussen 1979(b) gaat ook in 

op Vondels betrokkenheid bij de Turkse dreiging.  

42  Over deze gedichten handelt Becker 1972. 

43  Zie over Vondels gedichten voor Johan Maurits Schenkeveld-van der Dussen 1979(b). 

44  Zie bijvoorbeeld Calis 2008, 295. 

45  Vgl. Adg I, 152-153. Vos’ portretgedichten over de Deense koning Frederik III, koningin Sophia Amalia en prins Christi-

aan werden gepubliceerd achter het Ontzet van Koppenhaven (Vos 1659(c)) en in Van Domselaer 1660.   

46  Zie over het Ontzet van Koppenhaven hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2. 

47  Schenkeveld-van der Dussen 1979(b), 117. 
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van Amsterdams’ roem. Vos bleef in dit opzicht achter bij Vondel en hij had hem hierin ook 
nooit kunnen evenaren. Vondel had zijn roem, zijn zelf opgedane talenkennis en zijn werk als 
koopman mee: drie belangrijke ingrediënten voor een internationaal netwerk. 

Vos lijkt dan ook geen poging gedaan te hebben Vondel in dit opzicht voorbij te streven 
en hij concentreerde zich minder op de wereldpolitiek. Daar staat tegenover dat hij zich des 
te meer op de Amsterdamse regenten zelf richtte. De regenten met wie Vos het intensiefst in 
contact stond, hadden zelf ook minder oog voor de wereldpolitiek dan hun collega’s. Zoals ge-
zegd bezongen Vos en Vondel regelmatig dezelfde regenten, over het algemeen de belangrijk-
ste leden van de Amsterdamse stadsregering, zoals de Bickers. Vos en Vondel hadden echter ook 
ieder specifieke regenten(families) met wie het contact intensiever was dan met anderen. Bij 
Vondel stonden de families De Graeff en Vlooswijck centraal.48 Voor Vos namen Huydecoper en 
zijn familie overduidelijk de belangrijkste plaats in, maar ook voor de Hinlopens en Witsens 
schreef hij veel particuliere gedichten. Vos en Vondel waren ieder via andere wegen in contact 
gekomen met de regenten. Vondel legde zijn eerste contacten via familie en buren.49 Vos’ con-
tact met de familie Witsen zou gestimuleerd kunnen zijn doordat Cornelis Witsen tegenover 
de schouwburg woonde, de Hinlopens trouwden met dochters van Huydecoper, met wie hij 
weer via Van Baerle in contact gekomen moet zijn.50 Op grond van het verschil in focus is het 
betekenisvol dat Vos’ belangrijkste patroon, Huydecoper, niet zo uithuizig was, terwijl de ge-
broeders De Graeff ook internationaal belangrijke spelers waren.51  

Vos was als huisdichter veel actiever dan Vondel. Beide dichters schreven regelmatig ge-
dichten bij familiaire gebeurtenissen als bruiloften en begrafenissen van de gezinnen van de 
belangrijkste burgemeesters,52 maar Vos publiceerde veel meer gedichten dan Vondel naar 
aanleiding van huiselijke aangelegenheden. Voor Vos’ gedichten over de prachtige ogen van 
Geertruidt Huydecoper of de paardrijkunsten van Leonora Huydecoper zijn nauwelijks equi-
valenten te vinden in Vondels poëzie.53 Enkele gedichten die Vondel schreef in de privésfeer, 
schreef hij lang voordat Vos als dichter actief was.54 De vele beeldgedichten, die bij Vos zo’n be-
langrijke functie vervulden in het huisdichterschap, zijn wél terug te vinden bij Vondel. Von-
del wordt zelfs steevast genoemd als belangrijkste vertegenwoordiger van het genre in het ze-

48  Vgl. Schillings 1917, 124, die 28 gedichten van Vondel voor De Graeff telt, en 12 voor Vlooswijck. 

49  Vgl. Schillings 1917, 106-107.  

50  Cornelis Witsen liet in 1660 een huis bouwen op de Keizersgracht, tegenover de schouwburg, vgl. Elias 1903-1905, 

I, 437. Jacob Fransz. Hinlopen trouwde in 1642 met Maria Huydecoper; zijn neef Joan Jacobsz. Hinlopen trouwde in 1657 

met Leonora Huydecoper.

51  Dat kwam doordat de familie De Graeff, gelieerd aan de familie Bicker, jarenlang de meest dominante burgemees-

tersfamilie was in Amsterdam. Zowel Andries als Cornelis de Graeff vervulden ook buiten Amsterdam (op provinciaal of 

zelfs ‘nationaal’ niveau) belangrijke taken. Cornelis de Graeff werd regelmatig voorgedragen voor ambassadeposten, maar 

weigerde steeds, vgl. Elias 1903-1905, I, 422 en 520. Over de lokale focus van Huydecoper jr. Edwards 1999, 220. 

52  Over bruiloftsgedichten van Vondel bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen 1986 en 1979(a).

53  Respectievelijk in Adg I, 385; en 473. Het gedichtje over Leonora is ook opgenomen in Vos 1654(b) en Vos 1658(c). Zie over 

het huisdichterschap van Vos verder hoofdstuk 3; zie voor Vondels particuliere gedichten aan en over regenten Schillings 

1917, 106-154. Porteman & Smits-Veldt 2008, 399 constateren dat speelse uitwisselingsgedichten in de privésfeer in Vondels 

oeuvre überhaupt zeldzaam zijn. 

54  Vgl. Porteman & Smits-Veldt 2008, 407. Wellicht dat hier ook het verschil in leeftijd een rol speelt. De vrolijke rol van 

de huisdichter paste de oude Vondel minder dan de jonge Vos.
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ventiende-eeuwse Amsterdam, soms in gezelschap van Vos.55 Toch boet daarmee de these dat 
Vos zich actiever inzette als huisdichter dan Vondel niet aan kracht in. De beeldgedichten had-
den namelijk een verschillende functie in het dichterschap van de twee auteurs.

7.2.2 Schilders en regenten

Op het eerste gezicht lijken de beeldgedichten van Vos en Vondel erg op elkaar. Dat geldt ze-
ker voor de portretgedichten. Ze schreven elk zo’n 160 portretgedichten, veelal bij dezelfde of 
vergelijkbare portretten.56 Zo zijn er van zowel Vos als Vondel portretgedichten bij afbeeldin-
gen van burgemeesters als Joan Huydecoper, Andries en Cornelis de Graeff, Andries en Corne-
lis Bicker, maar ook van leden van het Deense koningshuis, Christina van Zweden, en van col-
legadichters Hooft en Van Baerle.57 Altijd draait het in deze gedichten om de geportretteerde 
en niet om de schilders of de schildertechnieken. De meest dominante loftoop is dan ook het 
benadrukken van het onvermogen van de schilder om de wijsheid of roem van de geportret-
teerde tot leven te brengen. Ook minder gebruikelijke loftopen, zoals in portretgedichten over 
vrouwen de suggestie dat de geportretteerde drie godinnen in een is, komen bij zowel Vos als 
Vondel voor.58 

Een opvallend verschil is dat de portretgedichten van Vondel een vroegere en ruimere ver-
spreiding hebben gekend. Vondel presenteerde zich voor het eerst als beelddichter in zijn Ver-
scheide gedichten van 1644, waarin zeker zestig beeldgedichten opgenomen waren.59 De gedich-
ten die Vos bij afbeeldingen schreef, werden pas voor het eerst verzameld gepresenteerd in 
Alle de gedichten (1662). Beiden namen portretgedichten op in hun eigen dichtbundels en van 
beiden waren portretgedichten opgenomen in bloemlezingen, maar Vondel was daarin vaak 
beter vertegenwoordigd. Zo was hij verantwoordelijk voor 51 van de 104 portretgedichten in 
Hollantsche Parnas (1660), van Vos waren er slechts 12 opgenomen.60 De gedichten van Vondel 
waren ook vaker dan die van Vos als bijschrift te lezen onder portretgravures. Ik heb van Vos 
slechts tien gedichten teruggevonden die onder een portretgravure opgenomen waren.61 Voor 

55  Vgl. hierover Porteman 1984, 103-104. 

56  Porteman 1979, 301 noemt het aantal van 160 portretgedichten van Vondel. 

57  Voor deze gedichten bij Vos bijvoorbeeld (soms schreef hij meerdere portretgedichten over dezelfde persoon): Adg 

I, 188 (Huydecoper, ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c)), 147-148 (Andries de Graeff), 194-195 (Cornelis de 

Graeff), 150 (Andries Bicker), 197 (Cornelis Bicker, ook in Vos 1654(b), Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c)), 154-155 (Christina 

van Zweden), 157 (Hooft), 190 (Van Baerle). De equivalenten van Vondel zijn te vinden in WB IX, 283 (Huydecoper), WB VIII, 

681 en 683 (Andries de Graeff), WB IX, 294 (Cornelis de Graeff), WB V, 518 (Andries Bicker en Cornelis Bicker), WB V, 354-360, 

590-594 (Christina van Zweden), WB IV, 535 (Hooft), WB IV, 211 (Van Baerle).

58  Dit laatste schrijft Vondel bijvoorbeeld over Sophia Amalia (WB VIII, 610); Vos over Sophia Coymans, de echtgenote 

van Joan Huydecoper jr. (Adg I, 199). 

59  Met name portretgedichten en enkele beeldgedichten bij afbeeldingen van Joachim Sandrart, vgl. Vondel 1644. De 

gedichten bij schilderijen hadden nog geen aparte afdeling, maar maakten deel uit van de afdelingen ‘Klinckdichten’, ‘Lof- 

en eerrymen’, ‘Lierdichten’ en ‘Mengelrym’. 

60  Van Domselaer 1660. Voor het aantal portretgedichten: Dickey 2004, 110, noot 13. 

61  Bij de portretten van: zeeheld Pieter Floriszoon (Adg I, 147, Van Someren 1829, Muller 1673); schoonschrijver Lieven van 

Koppenol (Adg I, 161, vgl. hierover bijvoorbeeld Dickey 2004, 149-158 en 323); dichter Franciscus Snellinx (Adg I, 179, Van So-

meren 5175); zeeheld Joan van Galen (Adg I, 184-185, Van Someren 1903, Muller 1761-1763, ook in Klioos Kraam 1656 en Vos 
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Vondel zijn dat er minstens vier keer zoveel.62 Bovendien werden Vondels portretgedichten af 
en toe afzonderlijk uitgegeven – zoals de portretgedichten over Christina van Zweden63 – of in 
bundeltjes gepubliceerd – zoals de gedichten over afbeeldingen van leden van vier belangrijke 
regentengeslachten in Afbeeldingen der stamheeren en zommige telgen van de Graven, Boelensen, Bic-
keren en Witsen.64 

Het is de vraag hoe dit verschil in hoeveelheid publicaties geduid moet worden. Vondels la-
tere roem zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat portretgravures met zijn naam eronder meer 
dan die met Vos’ naam door negentiende-eeuwse verzamelaars bewaard en gecatalogiseerd 
zijn. Het verschil is echter zo groot, dat het onaannemelijk is dat het enkel een kwestie van 
overlevering is. Het lijkt erop dat Vondel in dit opzicht ook in de zeventiende eeuw zijn roem 
al mee had: omdat die groter was dan die van Vos, had de publieke associatie met deze dichter 
een gunstiger uitwerking op de reputatie van de geportretteerde dan de associatie met Vos. 

Ook andere beeldgedichten van Vondel werden vaker gepubliceerd. Bijschriften werden 
veel vaker dan die van Vos in de publieke ruimte aangebracht bij of op de afbeelding. Het zou 
kunnen dat Vos’ equivalenten niet altijd geschreven werden met dat doel, maar als alternatief 
voor de reeds geplaatste gedichtjes. Dat zal misschien het geval geweest zijn voor de gedichten 
bij de schilderijen in het stadhuis. Vondels bijschriften bij de decoratie in het nieuwe stadhuis 
prijkten onder de schilderijen.65 De meeste van Vos’ bijschriften bij stadhuisschilderijen wer-
den zonder afbeeldingen erbij gepubliceerd in de bloemlezing Klioos Kraam II (1657). Ze zijn 
ook zonder de afbeeldingen goed te begrijpen, en bovendien waren veel Amsterdammers waar-
schijnlijk wel op de hoogte van de decoratie in het interieur van het stadhuis. Opvallend is dat 
Vos in zijn gedichten veel explicieter is dan Vondel: de gedichtjes van Vos zijn moralistischer 
en verwijzen direct naar Amsterdam en zijn regering. 

De op de stadhuisschilderijen afgebeelde thema’s dienden ter ondersteuning van status 
en functie van het stadhuis en zijn bewoners. Het schilderij van Bol dat in de burgemeesters-
kamer hing en de ontmoeting tussen Gaius Fabritius en koning Pyrrhus toonde, benadrukte 
het belang van rechtschapenheid en moed – de Romeinse consul Fabritius liet zich door ko-
ning Pyrrhus niet omkopen, noch afschrikken, zelfs niet toen deze met een olifant op de prop-
pen kwam.66 Zowel Vos als Vondel benadrukten in hun bijschriften de normen en waarden 

1658(c)); zeeheld Marten Harpersz. Tromp (Adg I, 185-186, Van Someren 5634, 5636, Muller 5445, 5447, ook in Klioos Kraam 

1656 en Vos 1658(c); zie ook Van der Waals 2006, 118-119); Hans Verkest (Adg I, 196, Van Someren 5762); reisverhalenauteur 

Joan Nieuhoff (Adg II, 172, Muller 3863); burgemeester Cornelis Witsen, wapengedicht (Adg II, 171, Muller 6202; zie ook af-

beelding 3); burgemeester Hendrik Spiegel, wapengedicht (Adg II, 171, Muller 5079H); priester Petrus Laurentii (Adg II, 175, 

Van Someren 3160; zie ook afbeelding 19). Zie afbeeldingen 22 en 23 in bijlage 7 voor reproducties van de relatief onbekende 

portretgravures van Pieter Florisz. en Hans Verkest.

62  In de index bij Hollstein (Donner 2010) wordt Vondel 43 keer genoemd (Vos slechts 6 keer). In de portrettencatalogi van 

Muller en Van Someren staan waarschijnlijk nog meer gravures met gedichten van Vondel eronder, maar deze catalogi zijn 

niet zo makkelijk doorzoekbaar op auteursnaam.

63  Vondel 1647 en 1653. Vgl. WB V, 354 en 588. Zie over Vondels Christinagedichten Becker 1972. 

64  Vondel 1658.

65  Zie over de schilderijen in het stadhuis Fremantle 1959 en Hell 2005, 154-167. Veel van Vondels gedichten zijn nog 

steeds te lezen bij de schilderijen in het Paleis op de Dam. 

66  Het schilderij is nog steeds te bezichtigen in het Paleis op de Dam. Het verhaal komt van Plutarchus, vgl. Moormann 

& Uitterhoeve 2007, 172-173. 
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waarvoor de schilderijen exemplarisch waren, maar alleen Vos maakte daarbij expliciet dat de 
Amsterdammers deze normen en waarden ook moesten navolgen. Ter illustratie leg ik de bij-
schriften bij het schilderij naast elkaar. Vondel schreef daarover: 

Fabricius houdt stant, in Pyrrhus legertenten. 

 Het gout verzet hem niet, door schandelijcke zucht, 

Noch elefants gebriesch, en felle dreigementen. 

 Zoo zwicht geen man van Staet voor gaven, noch gerucht.67

Vondel beschreef de moraal van de afbeelding, en bood door de afsluitende sententie mo-
gelijkheid deze moraal te betrekken op alle staatsmannen, waaronder ook de Amsterdamse 
burgemeesters. Vos maakte expliciet dat het de Amsterdammers waren die zich moesten la-
ten leiden door de moraal van het stuk – hij voerde in de derde regel de Amstel ten tonele als 
pars pro toto: 

Fabricius behoudt voor Pyrrhus laagen standt.  laagen: listen

Die gistren ’t goudt verwon vreest nu geen Olifant.

Op zulk een dapperheidt magh d’Amstel zich verlaaten. zich verlaaten: steunen

De trouw der Grooten is het schildt der onderzaaten.68

Of Vos zijn explicietere gedichten pas later dan die van Vondel en dus direct met het oog op 
publicatie geschreven heeft, valt niet meer na te gaan, maar hij heeft in ieder geval geprobeerd 
iets anders te bieden dan Vondel.

Een bijschrift waarmee Vos zeker naast Vondel had meegedongen naar een plek op de af-
beelding, is het gedichtje over het vredesraam in de Oude Kerk. Vos’ gedichtje ‘In zeeker glas 
&c.’ moet bedoeld zijn geweest voor op het gebrandschilderde glas in de kooromgang van de 
Oude Kerk waarop – ook nu nog – Vondels gedicht prijkt (zie afbeelding 21).69 Het gedichtje van 
Vos is moeilijk te begrijpen wanneer je het raam niet voor je ziet: 

Filippus maakt met Neêrlandt vreede.

 Zoo raakt de Vryheidt aan haar hoedt. 

Dat tuigt het schrift verstarkt door eede’.

 De Vreed’ is bron van overvloedt. 

Het glas verbeeldt de Vrede van Munster met Filips IV, die het vredesverbond overhandigt aan 
de vertegenwoordiger van de Generale Staten. Achter die vertegenwoordiger staat een man 
met een stok met een hoed erop, als symbool voor de vrijheid. Het gedichtje van Vos was be-
doeld voor op dit glas, op de plek waar het gedichtje van Vondel is weergegeven. Hoe het komt 

67  WB VIII, 216.

68  Adg I, 526.

69  Adg I, 554. Vondels gedichtje staat in WB V, 367, onder een gedichtje dat hij schreef bij een burgemeestersglas in de 

Oude Kerk. Zie over het vredesglas Janse 2004, 362. Er waren twee vredesglazen, maar daarvan heeft slechts deze ene het 

overleefd, vgl. Bijtelaar 1948 en 1965. Dat er twee vredesglazen waren, heeft in de literatuur tot enige verwarring geleid en 

maakt dat Te Winkel 1924, 165 meent dat Vos’ gedichtje voor een ander glas bedoeld was dan dat van Vondel. Dat kan het 

geval niet geweest zijn omdat op dat andere glas de kroning van Philips de Schone verbeeld was, en daarover gaan de ge-

dichtjes van Vos en Vondel niet. Zie over de verwarring ook Luijten 1987, 171. 
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dat Vos’ gedicht niet op het glas terecht gekomen is, blijft onduidelijk, maar het zou kunnen 
dat ook in dit geval de roem van Vondel de doorslag heeft gegeven. 

Hoewel Vos, als het ging om bijschriften bij portretten of andere afbeeldingen, dus min-
der nadrukkelijk aanwezig was in de publieke ruimte dan Vondel, bleef hij zich profileren 
als beelddichter. Terwijl Vos en Vondel ongeveer evenveel portretgedichten schreven, troefde 
Vos Vondel af met zijn beeldgedichtenproductie: terwijl Vondel zo’n 70 gedichten bij andere 

Afb. 21 Het vredesraam in de Oude Kerk (1656) door Pieter Jansz en Hendrick Velthoen, met onderin een gedichtje 

van Vondel. Foto: Oude Kerk, Daniël Bras.
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kunstwerken schreef, schreef Vos er bijna 190.70 Ook inhoudelijk sloeg Vos met deze beeld-
gedichten een ander pad in dan Vondel – een pad dat rechtstreeks naar de regenten leidde. 
Ik heb in hoofdstuk 3 laten zien dat veel van Vos’ beeldgedichten bij historieschilderijen een 
concrete sociale functie vervuld zullen hebben in regentenhuishoudens door hun levendig- 
moralistische vertolking van de op het schilderij verbeelde scènes. Ook in Vondels beeldge-
dichten is de thematiek van de levendigheid en de natuurgetrouwheid terug te vinden, en ook 
Vondel maakte bij het beschrijven veel gebruik van enargeia. Toch geven zijn gedichten min-
der dan die van Vos aanleiding om te veronderstellen dat ze een theatrale functie vervulden in 
regentenhuishoudens.

Het visuele spektakel en de allegorische zeggingskracht in de beeldgedichten van Vos zijn 
over het algemeen groter, net als de dramatiek waarmee de grenzen van het schilderij letter-
lijk en figuurlijk doorbroken worden. Ik geef twee voorbeelden. Op Rubens’ schilderij Hero en 
Leander71 (ca. 1605) zien we de verdronken Leander omringd door waternimfen. Het sonnet van 
Vondel bij dit schilderij, dat opgenomen werd in diens Poëzy (1650), stelt dit moment met de 
nimfen centraal.72 Hij doet dat in navolging van Marino, van wiens gedicht bij dit schilderij 
het zijne een vertaling is.73 Vos begint zijn lange gedicht daarentegen met een beschrijving van 
de gebeurtenissen die aan Leanders verdrinkingsdood voorafgingen in Ovidius’ Heroïdes.74 Pas 
als beschreven is hoe Leander, zoals elke nacht, het koude water van de Hellespont over zwom 
om zijn geliefde Hero aan de overkant te kunnen vasthouden, maar daarbij ditmaal door een 
storm verrast werd en verdronk, is er in regel 20 een eerste verwijzing naar het schilderij: ‘Hier 
is hy weeder van de Nimfen opgevat’. In de rest van het gedicht, dat in totaal 44 regels telt, ver-
schuift het perspectief naar Hero, die deze nacht tevergeefs op haar Leander heeft gewacht, en 
het nu in wanhoop uitschreeuwt. Zij staat wel afgebeeld op het schilderij (aan de rechterkant), 
maar niet centraal. Haar vermoedelijke wanhoop is slecht te zien.75 Het gedicht bood de le-
zer aldus een op zichzelf staand, bekend verhaal, dat op dramatische wijze beschreven wordt. 

Bovendien gaf dat verhaal de dichter gelegenheid om, in sententievorm, de nodige mora-
listische uitspraken te doen. Over de liefde bijvoorbeeld, waarvan gezegd wordt dat die men-
sen grote risico’s doet nemen, en daarom ellende op kan leveren (regels 2, 12, 24, 27, 28); maar 

70  Het aantal van Vondels beeldgedichten komt opnieuw van Porteman 1979, 301. In Porteman & Smits-Veldt 2008, 568 

wordt voor zowel Vos als Vondel een totaal aantal van ongeveer 250 beeldgedichten genoemd. Als we de aantallen van Por-

teman bij elkaar optellen, lijkt dit aantal voor Vondel (160 en 70) wat aan de hoge kant, terwijl het voor Vos (160 en 187) 

erg laag is.

71  Het schilderij bevindt zich nu in de collectie van de Yale University Gallery, New Haven, Connecticut. Het was eerder 

ook in bezit van Rembrandt, vgl. Schwartz 1984, 194.  

72  WB V, 505.

73  Vgl. Golahny 1990. 

74  ‘Op het lijk van Leander in d’armen der zeegodinnen, door Rubens geschildert. In de zaal van den Heer Pieter Six’ staat 

in Adg I, 533-534. Eerder was het al gepubliceerd in Jan Six’ Album Pandora (1651, CS-00208); in VNG 1651; Vos 1654(b); Klioos 

Kraam 1656; en Vos 1658(c). Zie over het schilderij en de gedichten van Marino, Vondel en Vos Golahny 1990. Dat Vos’ ge-

dicht afwijkt van de gedichten van Marino en Vondel (een vrije vertaling van Marino), werd door haar al geconstateerd, 

en ook door Spies 2000, 60. Hollander 1995, 5 stelt mijns inziens dan ook ten onrechte dat Vos’ gedicht gebaseerd is op Von-

dels vertaling.

75  Golahny 1990, 31-32 laat zien hoe Vos zich bij de beschrijving van Hero’s wanhoop heeft laten inspireren door Ovi-

dius’ brief van Hero en Leander in zijn Heroïdes.  
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ook, met een beetje goede wil, over de vijanden van de Republiek: ‘Zoo ziet men, die om landt 
te winnen ’t water kiezen, / Het aardtrijk veel verliezen’ (25-26); en, in de laatste regels, over 
de kunst zelf, of eigenlijk kunstbezit: ‘Men eert zich zelf door kunst’ (44). Met deze sententie 
prees Vos de eigenaar van het schilderij, Pieter Six, die zowel in de titel als in het gedicht zelf 
genoemd wordt. 

Hoewel de kans groot is dat ook Vondels gedicht geschreven is naar aanleiding van het 
schilderij in Six’ bezit,76 maakte hij daarvan geen melding. Het gedicht functioneerde dus niet 
expliciet in een patronagerelatie met een regent. Het belangrijkste verschil is dat het dramati-
sche spektakel van Vos bij Vondel nagenoeg ontbreekt. Ook Vondel prees de levendigheid van 
het schilderij, bijvoorbeeld door de afgebeelde nimfen rechtstreeks aan te spreken (‘O Nim-
fen, Godtheên van de zeen’, regel 2), maar hij deed dat in een kort gedichtje dat dicht bij het 
verbeelde bleef en verder geen theatrale kenmerken heeft. Dat moet uiteraard primair in ver-
band gebracht worden met het feit dat het een vertaling van Marino was, waarin hetzelfde 
gebeurde. 

Een ander gedicht van Vondel, dat geen vertaling is, toont meer overeenkomsten met dat 
van Vos, maar ook hier duiden subtiele verschillen op een andere functie van de gedichten. Het 
gaat om de gedichten die Vos en Vondel schreven bij schilderijen waarop het Bijbelse thema 
van Susanna en de ouderlingen verbeeld was. Er waren talloze schilderijen over dit onderwerp, 
dat bij uitstek geschikt was om de beschouwers te beroeren.77 Vos en Vondel bezongen ieder 
zo’n schilderij zonder de schilder te noemen.78 Het kan dat ze hetzelfde schilderij bezongen, 
maar er zijn ook redenen om aan te nemen dat dit juist niet het geval was.79 Dankzij de titel 
van Vondels gedicht weten we dat het bij hem om een Italiaanse schilder ging. Hoe dat ook zij, 
de gedichten vertonen opvallende overeenkomsten. 

Zowel Vos als Vondel beschrijven eerst in twintig regels het schilderij (ekphrasis), waarna ze 
de werking ervan centraal stellen – allebei verwijzen ze naar de erotiserende werking van de 
Susanna en ook hun eigen zwakte ten aanzien daarvan. Daarmee sloten ze aan bij de tradities 
van genre en thema, waarin de erotiserende werking van het schilderij een grote rol speelde.80 
Dat gebeurt bij Vos echter veel theatraler dan bij Vondel. Vos geeft er in zijn gedicht blijk van 
het schilderij samen met andere beschouwers te bekijken (‘dat wy zien’, 2) en beschrijft de scè-
ne alsof die plaats heeft in het hier en nu. In regel 7 constateert hij ‘de Grijzers naadren haar’ 
en in regel 9 ‘Zy treedt verbaast te rug’. De beschouwing gaat gepaard met uitroepen (‘Hoe!’, 
regel 17) en vragen aan de beschouwers die onderstrepen hoezeer het schilderij hen in de ma-
ling neemt, zoals ‘wie zou hier niet beweegen?’ (14). 

Ook Vondel beschrijft de geschilderde Susanna weliswaar alsof zij naast hem staat (regel 
1-20), maar hij beschrijft vooral haar schoonheid. Er komen in zijn ekphrasis geen handelin-

76  Vondel publiceerde zijn gedicht in 1650 in de Poëzy, Vos’ gedicht is voordat het opgenomen werd in Alle de gedichten 

meermaals gepubliceerd (zie noot 74). Vos en Vondel moeten hun gedichten allebei in of vóór 1650 geschreven hebben.

77  Over de populariteit van het thema in de schilderkunst: Sluijter 2006, 113-141.  

78  Porteman 1986 handelt over het gedicht van Vondel. Dit gedicht werd in 1650 afgedrukt in Poëzy en staat in WB V, 

506-507; Vos’ gedicht staat in Adg I, 535-536.

79  Porteman 1986, 304 veronderstelt op basis van de ekphrasis van de gedichten dat Vos een ander schilderij bezongen 

zal hebben dan Vondel. 

80  Vgl. Porteman 1986; Sluijter 2006, m.n. 130-131.
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gen voor, en het gedicht kent geen vragen of uitroepen.81 Bovendien verwijst Vondel in zijn 
ekphrasis subtiel naar schilderstechnieken, waardoor niet enkel de levendigheid van het schil-
derij onder de aandacht gebracht wordt, maar ook de manier waarop die tot stand gebracht is. 
Vondel schrijft bijvoorbeeld hoe Susanna rood ‘verft’ (6). Het meest in het oog springt de for-
mulering van de aansporing om haar achterzijde goed te bekijken in regel 16-17: 

Bezie de schouders eens, den neck, den rugh, en d’armen, 

Dat levendighe albast, die hooghsels, en dat diep, 

Dat ronden op zyn maet. (…)’ 

De ‘hooghsels’ verwijzen naar de schilderkunstige term voor het doen uitkomen van de meest 
verlichte delen, en slaan hier figuurlijk op de rondingen van Susanna, terwijl ‘diep’ op de 
schaduw wijst die een terugwijkend effect veroorzaakt, figuurlijk een terugwijkend gedeelte 
van Susanna’s lichaam. Het ronden ten slotte, is een schilderkunstige term die verwijst naar 
het afbeelden van ruimtelijke rondingen met behulp van licht en schaduw. Opnieuw bevat 
deze term ook een verwijzing naar Susanna’s lichaam. Deze regels prijzen aldus het schilderij 
omdat het de suggestie weet te wekken van een driedimensionaal lichaam op een plat vlak. 
Op de passage volgt met ‘Tuskaensch vernuft’ (18) een prijzende verwijzing naar de Italiaanse 
schilder. 

Hoewel ook Vos in zijn gedicht eenmaal een schilderkunstige term gebruikt – in regel 9 
noemt hij Susanna’s wangen ‘loodwit’, een schilderspigment – uit hij in zijn gedicht geen lof 
voor de schilder. Sterker nog, Vos’ gedicht bevat een topische onderstreping van het onvermo-
gen van de ongenoemde schilder door de moralistische afsluiting ‘’t Penseel vertoont nooit 
meer dan uiterlijk gelaat’. Na zijn levendige beschrijving van het verbeelde, benadrukt Vos dat 
het slechts om een schilderij gaat, en dat de ‘onkuisheid’ van het model de beschouwers van het 
schilderij niet kan raken.82 De meer uitgewerkte dramatiek en de moralistische afsluiting kun-
nen verklaard worden uit de ontstaanscontext van het gedicht van Vos. Dat zal, net als zoveel 
andere beeldgedichten van zijn hand, tot stand gekomen zijn in de privésfeer van een regen-
tenhuishouden. Vos noemt in de titel van zijn gedicht de eigenaar, ‘P.S.’, en dat zou goed Pieter 
Six kunnen zijn.83 Het gedicht kan, voordat het gepubliceerd werd, een performatieve functie 
gehad hebben in het huishouden van Six. Toen Vos zijn gedicht in 1662 publiceerde, kreeg het 
een publieke functie in het prijzen van het kunstbezit van Six – in ieder geval voor het publiek 
dat hem achter de initialen herkende. De moralistische afsluiting van het gedicht diende dit 
doel: Vos legt hier uit dat het schilderij niet gevaarlijk is, ondanks de onkuise gedachten die 
het kan oproepen. De eigenaar van het schilderij kan dus geprezen worden om zijn kunstbezit. 

De verschillen tussen de beeldgedichten van Vos en Vondel bij Rubens’ Hero en Leander en 
bij de Susanna-schilderijen laten zien dat enargeia bij Vos een dominantere rol kon en moest 
spelen vanwege de context waarin zijn gedichten functioneerden. Tegelijkertijd is gebleken 
dat Vondel meer aandacht had voor schilderkunstige aspecten.84 Dat is ook het geval in enke-

81  Om die reden wordt verondersteld dat Vondel een schilderij beschrijft waarop Susanna zelf de ouderen nog niet in 

de gaten heeft, vgl. Sluijter 2006, 131. 

82  Sluijter 2006, 317.

83  Vgl. ook Porteman 1986, 304. 

84  Daarmee lijkt hij overigens binnen het genre een uitzondering te zijn, vgl. Luijten 1993-1994, 329. 
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le andere gedichten van Vondel. Het blijkt dat Vondels beeldgedichten veel vaker dan die van 
Vos draaien om de verdiensten van de schilder. In ‘Op M. Kretzers Ste. Marie Magdalene door 
Titiaen geschildert’ bijvoorbeeld, een gedicht dat voor het eerst gedrukt werd achter Vondels 
Salomon, wordt een schilderij in het bezit van Marten Kretser bezongen op een manier die wei-
nig overeenkomsten vertoont met Vos’ beeldgedichten.85 De thematiek van levendigheid en 
nabootsing van de natuur staat centraal, maar in een lyrische vorm, die als voornaamste doel 
lijkt te hebben de schilder te prijzen.86 Ik citeer de eerste regels van het gedicht: 

De Kunst, die dus zich zelve pryst,

Verdient alleen geen goude lyst,   alleen geen: niet alleen een

Maer eenen zoom van diamant, 

Ter eere van des Meesters hant. 

Zagh ’t gryze Griecken op, voorwaer

Het kranste noch dien Tekenaer. 

Hier heeft de Tekenkunst haer’ eisch. 

Ghy ziet geen verf, maer levend vleisch: 

(1-8)

In een gedicht dat Vondel in 1670 schreef bij een schilderij met een slapende Venus van Philips 
Koninck lezen we ook een beschouwing die in niets lijkt op toon en inhoud van Vos’ beeldge-
dichten.87 Ik citeer opnieuw de eerste regels:

Men brogt, toen lust en kunst in ’t renperk t’zaemen liepen, 

 De schaduwe en het licht op doeken en panneel. 

’t Een steekt op ’t ander af. De schaduwen verdiepen.

 Het licht verheft zich uit het duister. ’t eene deel

Behoeft het andere. het voorste staet in d’oogen

 Heel sterk, en ’t achterste verschiet voor ons gezicht. 

’t Gelyken van dees beide is van een groot vermogen. 

(1-7)

Vondel beschrijft hier bewonderend de omgang met licht en schaduw op het schilderij, en de 
impact die dat heeft op de beschouwer.88 Het gedicht zou in verband gebracht kunnen wor-
den met contemporaine debatten over de donkerte in schilderijen van Rembrandt en zijn 
leerlingen,89 wat zou betekenen dat Vondel voor (sommige van) zijn beeldgedichten schil-
ders als doelgroep had. Dat lijkt ook heel aannemelijk als gekeken wordt naar de contacten 
van Vondel. Uit zijn gedichten blijkt dat hij met verschillende schilders, zoals Philips Ko-
ninck, Flinck, Bol en vooral ook Joachim Sandrart (1606-1688), intensieve vriendschappen on-

85  Zie WB V, 454-455. 

86  Een ander bekend voorbeeld van een gedicht waarin Vondel de schilder prijst om zijn schilderkunstige kwaliteiten is 

‘Lastmans Offerstaetsi van Listren. aen Ioannes Six’ (WB V, 451). Zie voor deze voorbeelden ook Van de Velde 1930. 

87  WB X, 630. Vondel schreef op hetzelfde schilderij nog een gedicht, dat apart uitgegeven werd in 1670: WB X, 628-629. 

Ook dit gedicht staat volledig in het teken van de lof op de schilder.

88  Ook elders in zijn werk geeft Vondel blijk van gedegen kennis van schilderkunstige technieken, vgl. Bakker 2005. 

89  Vgl. Porteman 1979, 302. 
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derhield.90 Terwijl Vos verschillende reeksen beeldgedichten schreef over het kunstbezit van 
stadsregenten als Huydecoper en Witsen, schreef Vondel een reeks beeldgedichten over het 
kunstbezit van Sandrart.91 Dat Vos zich aan de meeste schilders in feite weinig gelegen liet lig-
gen, bleek al eerder uit de analyse van de Strydt.92   

Op basis van de beeldgedichtenproductie van Vos en Vondel moet dus geconcludeerd wor-
den dat beiden zich profileerden als portretdichter en beelddichter. Ze maakten deels gebruik 
van hetzelfde topische discours, maar terwijl Vondels gedichten vaker een publieke functie 
vervulden in de patronagerelatie met de regenten en soms een rol speelden in zijn contacten 
met schilders, ontwikkelde Vos zich vooral tot beelddichter in de huiselijke kring. Dit ver-
klaart het verschil in toon en inhoud van hun beeldgedichten.93

7.2.3 Visueel spektakel

Het werk van Vondel was, net als dat van Vos, zeer visueel van aard.94 Naast de beeldgedichten 
laat echter ook ander werk zien dat Vos’ aandacht voor het beeld dominanter is dan bij Vondel, 
en op een andere manier vorm krijgt.

De inwijding van het nieuwe Stadhuis (1655)
Op 29 juli 1655 werd het stadhuis op de Dam feestelijk ingewijd.95 Het was nog niet af, maar 
omdat het oude stadhuis drie jaar eerder was afgebrand, stond de magistraat te popelen om 
erin te trekken, en de werkruimtes waren klaar. Met de bouw van het stadhuis, waarvoor al 
begin jaren veertig plannen waren gemaakt, was begonnen in de euforische nadagen van de 
Vrede van Munster in 1648. Het was een grootse onderneming geworden. Er werd dan ook de 
nodige kritiek geuit op het gebouw in wording, en de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654) 
maakte de stemming er niet beter op. De feestelijke inwijding moest alle scepsis wegnemen 
en laten zien dat Amsterdam haar grote en grootse stadhuis waardig was. Met een kerkdienst, 
een feestmaal en een parade van de schutterij werd de eerste werkdag in het nieuwe gebouw 
opgeluisterd. 

90  Over Vondels contacten met schilders Van de Velde 1930, Porteman 1979 en Schuss 2006. Over het contact met Sandrart: 

Klemm 1986, 90; over dat met Bol: Blankert 1982, 21. Blankert veronderstelt overigens dat ook Vos in nauw contact stond 

met Bol, maar daarvoor is geen bewijs.   

91  Zie over de reeksen van Vos hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2; de reeks van Vondel bij de schilderijen van Sandrart staat in 

WB IV, 594-599. De reeks was opgenomen in Vondels Verscheide gedichten (1644). 

92  Zie hoofdstuk 2 en Geerdink 2010(a). Dit betekent overigens niet dat Vos geen verstand had van de schilderkunstige 

praktijk, want daarvan geeft hij wel degelijk op verschillende plaatsen blijk, het meest evident in de voorrede bij Aran en 

Titus, vgl. Meijer Drees 1986 en Sluijter 2010.

93  Ook Porteman & Smits-Veldt 2008, 568 constateren dat de beeldgedichten van Vos en Vondel in verschillende contex-

ten functioneerden. Dit kan ook verklaren waarom Vondel veel minder gedichten schreef bij schilderijen die geen portret-

ten waren. Het is overigens niet onaannemelijk dat Vondel ook wel eens een beeldgedicht schreef met een sociaal-perfor-

matieve functie: Vondels gedicht bij Flincks Venus en Cupido (nu in het Israel Museum, Jeruzalem) in Van Domselaer 1660 

(zie WB VIII, 941) wijkt af van het gedicht dat Vos bij dit schilderij schreef (Adg I, 560), maar daarover schreef Vondel óók een 

kort ongepubliceerd gedichtje dat vast een performatieve functie heeft gehad (WB VIII, 942). 

94  Smits-Veldt 1995, 210 noemt Vondel ‘de grootmeester van de verbeelding’.  

95  Voor details over het stadhuis en de inwijding zie Fremantle 1959; Hell 2005, 154-167. Voor de feestelijkheden op 29 

juli 1655 zie Bontemantel 1879 deel II, 59-61. 
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Zowel Vos als Vondel schreven een omvangrijk lofdicht ter ere van het nieuwe stadhuis, dat 
ze ieder afzonderlijk publiceerden onder identieke titel.96 Beiden droegen hun gedicht op aan 
de zittende burgemeesters.97 Het is onduidelijk wie het eerste was en of de gedichten in op-
dracht geschreven werden. Feit is dat Vondel voor zijn gedicht een beloning kreeg van de stads-
regering, terwijl over een beloning van Vos niets bekend is; dat Vondels gedicht chiquer uitge-
geven werd dan dat van Vos; en dat van Vos’ publicatie alleen een tweede druk is overgeleverd. 
Het vermoeden is dus dat als er al een opdracht van de regering was, deze voor Vondel was.98 

Beide gedichten verdedigen het Amsterdamse stadhuis tegen de critici en doen dat met 
behulp van vergelijkbare motieven, te vangen onder de eerder door Marijke Spies opgesomde 
trefwoorden ‘welvaart en vrede, orde en recht, en vrijheid’.99 Er zijn zelfs woordelijke overeen-
komsten tussen de gedichten,100 maar tegelijkertijd zijn ze heel verschillend. Terwijl Vondels 
langere gedicht een ‘hecht doortimmerd staatkundig-filosofisch betoog’ is,101 is dat van Vos 
een allegorisch narratief gedicht met het nodige spektakel. 

Vondels gedicht is opgezet volgens de richtlijnen van de klassieke retorica en betoogt stap 
voor stap waarom Amsterdam een nieuw stadhuis nodig had (het oude stadhuis was te klein 
en te vervallen), waarom dat zo groot moest zijn (het burgerlijk gezag moest, als Gods verte-
genwoordiger en als dienaar van de gemeenschap, een ruim en waardig gebouw hebben), en 
waarom dat op de Dam gebouwd moest worden (dat was het hart van de stad en dat is de plaats 
waar een stadhuis, het hart van de gemeenschap, thuishoort). Vondels uitgebreide en com-
plexe betoog bevat verschillende elementen die steunen op politiek-filosofische ideeën zoals 
Hugo de Groots natuurrecht.102 

In het gedicht van Vos daarentegen, spelen politiek-filosofische argumenten geen rol. In 
zijn gedicht proberen personificaties en goden als Pluto, Aarde en Jupiter de bouw van het 
stadhuis tegen te werken of ongedaan te maken, maar Amsterdam goedgezinde figuren als Mi-
nerva, Vrede en Mercurius weten hen net op tijd te stoppen, waardoor uiteindelijk de pracht 
en praal van het gebouw en de rechtvaardigheid van zijn bewoners – de regeerders – uitgebreid 
bezongen kan worden. Ter illustratie citeer ik hieronder de beschrijving van Pluto’s aanval en 
de verdediging door Vrede en Minerva. Pluto, die ontdekt heeft dat de bouw van het Amster-
damse stadhuis de onderwereld doet trillen en bang is dat het gebouw met haar vredesidealen 
het aantal doden zou doen afnemen, spreekt aan het begin van dit citaat zijn krijgslieden toe: 

96   Vos 1655; Vondel 1655. Vos’ gedicht werd later opgenomen in Klioos Kraam 1656 en Vos 1658(c) en in Adg I, 333-352. Van 

Vondels gedicht is een moderne editie beschikbaar: Vondel 1982.  

97   Vos droeg zijn gedicht tevens op aan de thesauriers van dat jaar, Nicolaas Tulp en Cornelis van Dronkelaer (1592-

1659). Vos was ook als ‘stadglazenmaker’ betrokken bij het stadhuis en het lijkt mij aannemelijk dat zijn opdracht aan de 

thesauriers, die in die hoedanigheid zijn bazen waren, daarmee te maken heeft. Vgl. over Vos als glazenmaker hoofdstuk 5. 

98   Over de totstandkoming van beide gedichten: Spies 1993. Zij gaat er voorzichtig vanuit dat Vondel in opdracht 

schreef, en dat Vos zijn gedicht pas later publiceerde. Door Van Dijk 2005 worden enkele kanttekeningen geplaatst bij deze 

aanname. Zie over het gedicht van Vondel ook Spies 1979(a) en 1979(b) en Vondel 1982; over de vergelijking tussen de ge-

dichten behalve Spies 1993 ook Van Dijk 2005.

99   Spies 1993, 20.

100  Vgl. Spies 1993, 31. 

101  Ik citeer hier over Vondels gedicht Spies 1993, 26.

102  Vgl. voor een gedetailleerde analyse daarvan Spies 1979(a).
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Myn krygsvolk, riep hy, op, of  ’t is met Stix gedaan.  op: sta op

De vrucht van deeze plaats zal Karons vracht verminderen:

Dies moet men ’t steigeren door vuur en vlam verhinderen, dies: daarom

Eer dat Gerechtigheidt haar zetel heeft geplant.

Val aan; ’t is over tydt: verteer het al door brandt.

Strak wierdt dit slot bestormt van duizent gloênde pylen. strak: direct

De Vreede schreeuwd’ om hulp: hier op quam Pallas ylen

En schutten ’t brandtgeschut, voor ’t dreigende gevaar:  schutten: tegenhouden

De vuurpyl schampten van haar helle beukelaar,  beukelaar: schild

En viel in ’t oudt Stadthuis, dat voort begon te smooken.

De Helgodt deisde nauw met zyn vervloekte spooken,  deisde nauw: trok zich nauwelijks terug

Of al de Stadt ontwaakt, door een verbaast gerucht.

De huizen loopen leêgh. men ziet de ruime lucht

Vol vuur, vol vlam, vol rook, en alle schriklykheeden. 

(156-169)

Door de aanval van Pluto brandt het oude stadhuis af. Inderdaad brandde in 1652 het oude 
stadhuis, dat vlakbij het nieuwe stond, af. De reële gebeurtenissen rond de bouw van het stad-
huis worden op deze manier in het allegorische verhaal verweven. Aanval en tegenaanval ken-
merken zich in Vos’ gedicht niet door woorden, maar door daden. Centraal in zijn gedicht staat 
het movere.103  

Spies heeft dan ook terecht geconstateerd dat waar Vondels gedicht een rechtvaardiging van 
de bouw van het nieuwe stadhuis was, dat van Vos voornamelijk een verheerlijking was – en 
omdat op een verheerlijking geen weerwoord kan komen, veronderstelt zij dat sommige re-
geerders misschien wel een voorkeur hadden voor Vos’ gedicht.104 Inderdaad kan het goed zijn 
dat Vos met de door hem ingeslagen weg beter aansloot bij de wensen van sommige stadsre-
genten. En dat niet alleen omdat zijn verheerlijking een weerwoord uitsloot, maar ook omdat 
hij met het visuele spektakel in zijn gedicht aansloot bij de voorkeur van sommige regenten 
voor het beeldende (vgl. hoofdstuk 2), en tevens bij de smaak van het grote publiek. Zijn ge-
dicht had al met al als propagandamiddel wellicht een groter bereik dan dat van Vondel. 

Vertoningen
Vos profileerde zich met zijn stadhuisgedicht als de man van het allegorische spektakel, zoals 
hij dat ook met zijn vertoningen deed. Vondel lijkt het minder op vertoningen gehad te heb-
ben, maar hij kan natuurlijk vanwege zijn talloze toneelstukken met net zoveel recht geka-
rakteriseerd worden als ‘theaterman’. De vergelijking tussen de twee stadhuisgedichten laat 
zien dat de twee ‘theatermannen’, hoewel beiden de emotionerende kracht van het beeld net 
als de stadsregenten hoog in het vaandel hadden staan, op dit punt ook verschilden. Terwijl 
het allegorische spektakel in Vos’ stadhuisgedicht de spil was, dienden de beeldende passa-

103  Zie ook Van Dijk 2005, 38-40. Spies 1990 heeft laten zien hoe in zinnespelen van rederijkers ook handelingen een be-

toog konden uitmaken, maar dat geldt niet voor het gedicht van Vos omdat de personages hier geen tot leven gebrachte 

‘filosofische, ethische of psychologische begrippen of verschijnselen’ (Spies 1990, 139) zijn, en niet een mens centraal staat, 

maar een gebouw. 

104  Spies 1993, 32. 
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ges bij Vondel ter ondersteuning van zijn zorgvuldig opgezette betoog. Als we kijken naar de 
manier waarop Vos en Vondel omgingen met vertoningen, komt dit verschil opnieuw naar 
voren. 

Dat Vos met zijn allegorische vertoningen groot succes boekte, blijkt wel uit de opdrach-
ten die hij met enige regelmaat kreeg. Vos’ vertoningen bij stedelijke festiviteiten en in (an-
dermans) toneelstukken kenmerkten zich ook door allegorisch spektakel. In zijn vertoningen 
was het toneel bevolkt door personificaties en klassieke goden die allegorisch de aanleiding 
voor het feest of een toneelpassage verbeeldden, of het kader waarbinnen deze begrepen moes-
ten worden. Smits-Veldt heeft laten zien dat de toneelvertoningen waarvoor Vondel zelf ver-
antwoordelijk was een heel ander karakter hadden.105 Vondel heeft waarschijnlijk zelf verto-
ningen ontworpen bij de Gysbreght (1637), Gebroeders (1640) en Salmoneus (1657). Voor al deze 
vertoningen geldt dat daarin emotionele hoogtepunten uit de tragedie verbeeld werden door 
de menselijke personages die ook de hoofdrollen in de tragedies vervulden. In Vondels verto-
ningen kwamen geen allegorische figuren voor, en ze hadden als geheel ook geen allegorische, 
maar een emblematische werking. Bij Vondel geen spektakel dat de toeschouwer even uit het 
verhaal haalde en op allegorische wijze informatie gaf over achtergronden, voor- of nageschie-
denissen, maar juist vertoningen die de toeschouwer het stuk in trokken door de belangrijkste 
emoties emblematisch voor te stellen en het meeleven te vergroten. 

Vondel schreef soms gedichten over dezelfde gelegenheden die Vos met zijn vertoningen 
op mocht luisteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inhuldigingen van de nieuwe drosten op 
het Slot te Muiden, in 1649 Geeraerdt Bicker en in 1666 Nicolaas van Vlooswijck, en voor de 
intocht van Amalia van Solms en een internationaal gezelschap van prinsen en prinsessen in 
1659.106 Naar aanleiding van die intocht werden zowel Vos als Vondel door de burgemeesters 
en door Amalia van Solms bedankt voor hun inspanningen, maar in het geval van de inhuldi-
ging van de nieuwe drosten lijkt het er tot tweemaal toe op dat Vondel op eigen initiatief een 
gedicht schreef over de gebeurtenis die Vos in opdracht van de stadsregering opsierde met ver-
toningen. Terwijl Vos goede sier maakte met het ondertussen van hem bekende allegorische 
spektakel, schreef Vondel gedichten over de inhuldigingen die met geen woord repten over de 
vertoningen van Vos, maar op een andere manier wel vergelijkbare thema’s voor het voetlicht 
brachten. De gedichten van Vondel waren niet erg lang en eerder lyrisch dan episch van toon. 
Ik geef een concreet voorbeeld van het verschil tussen de vertoningen van Vos en de gedichten 
van Vondel. De feestelijke ontvangst van Bicker op Muiden in 1649 beschreef Vos als volgt (in 
een prozabeschrijving van de eerste van drie vertoningen die naar aanleiding van de huldiging 
getoond werden in de schouwburg):

Den Heer Drost komt op Zijn staatsywagen binnen Muide; Hy sleept Geweldt, Bedrogh, Twist en Eigenbaat, 

aan keetens gekluistert, met zich voort. Gerechtigheidt, Voorzichtigheidt, Maatigheidt en Eendrachtigheidt 

gaan aan bey de zijden. de weegen daar Hy langs rijdt zijn met schutters bezet. Muide, Naarde en Weezop, 

drie Steeden, koomen hem eerbiedelijk begroeten; d’een is met de Vechtgodt en godinnen; d’ander met Pan 

en Diane; de derde met Bacchus en Ceres verzelt. De zeven Dorpen, die onder het Baljuwschap staan, koo-

105  Smits-Veldt 1995, daarin over Vondels eigen vertoningen pagina’s 211-213. 

106  De beschrijvingen van Vos: Adg I, 587-598 (Bicker); 613-625 (Amalia van Solms); en Adg II, 193-196 (Van Vlooswijck). 

De gedichten van Vondel: WB V, 461-463 (Bicker); WB VIII, 706-717 (Amalia van Solms); en WB X, 225-226 (Van Vlooswijck).  
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men met haar wapens, gelijk de Steeden, om uit elkandere gekent te worden, en bestrooien de straaten met 

bloemen.107

In Vondels gedicht werd die feestelijke ontvangst ook beschreven, in de vijfde en zesde strofe: 

 Op deze billijcke uitspraeck [dat Bicker drost werd, NG] hief

Het Slot zijn kruin op, uit de boomen. 

 De zon was Goeilant noit zoo lief,  Goeilant: het Gooi 

Al brackze door met gulde zoomen,  gulde zoomen: gouden randen 

 Als zulck een stem, met lust gehoort

Langs al de Vecht en Goeische kusten. 

Drie steden en hun dorpen rusten

 Op deze nieumaer: Roof en Moort  nieumaer: nieuwstijding

Baldadigheit en burgerplagen

Verlaten flucks hun hol en hagen.

 Der byen Koning gaet te velt, 

Daer d’ope lucht, niet meer bedorven

 Door hitte of rijp, den honingh smelt. 

Hy haelt de boeckweite in zijn korven. 

 De koele dauw verquickt het zaet, 

En ’t gras het vee, en spant den uyër.

De huisman ploeght en zaeit niet luier, 

 In ’t kriecken van den dageraet. 

Groot bussem, ’s Gravelant en andren

Onthalen op dit feest malkandren. 

(41-60)

Zowel Vos als Vondel laten zien dat het kwaad met de komst van Bicker uitgebannen wordt, 
en dat al het goede tot bloei komt – letterlijk en figuurlijk. Vos deed dat door slechte en goede 
personificaties ten tonele te voeren, waarbij de slechte aan ketens gekluisterd achter een wa-
gen aangesleept werden, terwijl de goede in groten getale feestvierden. Bij Vondel verlaten de 
slechte personificaties snel het toneel, waarna hij uitgebreid de tijd nam om te schetsen hoe 
al het goede tot bloei komt, niet door simpelweg een grote hoeveelheid personificaties te laten 
verschijnen, maar door te beschrijven hoe harmonieus het landschap erbij ligt. De frisse lente 
die Vondel beschreef, is emblematisch voor het aantreden van de drost. 

Het is niet zo dat het allegorische waarmee Vos zich in gedichten en vertoningen zo na-
drukkelijk profileerde afwezig is in de gedichten van Vondel108 – het gedicht dat Vondel in 1659 
ter ere van Amalia van Solms en haar gezelschap schreef bijvoorbeeld, heeft wel degelijk een al-
legorisch karakter – maar bij Vos kwam allegorisch en visueel spektakel vaker voor.      

107  Adg I, 598-600, de geciteerde passage staat op pagina 598. De beschrijving van de vertoningen op de schouwburg was 

ook opgenomen in de afzonderlijke uitgave: Vos 1649(b).    

108  Porteman en Smits-Veldt stellen terecht dat Vos de expressieve stijlmiddelen en versierende mythologie van Vondel 

heeft nagevolgd en overdreven door ze in te zetten in epische gedichten met sprekend ingevoerde personificaties en alle-

gorische figuren: Porteman & Smits-Veldt 2008, 403. 
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7.2.4 Profilering, provocatie en pacificatie  

Een laatste verschil tussen Vos en Vondel dat ik aan de orde wil stellen, is hun beider hou-
ding ten aanzien van het publieke debat. In de recente Vondelbiografie van Piet Calis wordt 
de bekendste dichter uit de Gouden Eeuw gepresenteerd als een ‘geëngageerde’ dichter.109 
Met zijn tragedies en hekeldichten nam Vondel publiekelijk deel aan allerlei debatten, voor-
namelijk van politiek-religieuze aard. Hoewel het zijn roem zeker niet in de weg heeft ge-
staan – integendeel! –, heeft dit engagement niet alleen positieve aandacht opgeleverd. Al bij 
Brandt is te lezen hoe Vondel zich steeds weer in de nesten wist te werken door de publicatie 
van polemische geschriften, en dat de stadsregenten om die reden niet altijd geneigd waren 
Vondel tegemoet te komen – al hielpen ze hem toch regelmatig uit de brand.110 

De allegorische kritiek op de executie van Oldenbarnevelt in Palamedes (1625) is het be-
kendste voorbeeld van Vondels engagement.111 Vondel had voor de publicatie van dit treur-
spel de doodstraf kunnen krijgen, maar doordat de hem gunstig gezinde Amsterdamse 
stadsregering de berechting in eigen hand hield, liep het met een sisser af – een dure sis-
ser weliswaar, want hij moest een boete van driehonderd gulden betalen. Palamedes maak-
te deel uit van Vondels strijd tegen de contraremonstranten, die met Palamedes op haar 
hoogtepunt was, maar ook daarna nog voortduurde.112 Een ander conflictpunt diende zich 
aan het eind van de jaren dertig aan met Vondels bekering tot het katholicisme, die hij 
niet onder stoelen of banken stak. Publicaties die duidelijk beïnvloed waren door Vondels 
nieuwe geloof, of dat geloof verdedigden – zoals de Altaer-geheimenissen (1645), Grotius’ Tes-
tament (1645) en Maria Stuart (1646) – lokten reacties uit van zowel calvinisten als niet-calvi - 
nisten.113 

Er waren ook talloze politieke kwesties waarin Vondel zich mengde. De gebeurtenissen in 
Engeland vanaf de jaren veertig, de aanslag op Amsterdam door stadhouder Willem II (1650) 
en de verschillende oorlogen waarin de Republiek verzeild was geraakt: hij liet ze, net als Vos, 
niet zonder dichterlijk commentaar voorbij gaan. Over het algemeen koos ook Vondel hierbij 
de zijde van de Amsterdamse stadsregering.114 Hij publiceerde niet al zijn polemische geschrif-
ten direct onder zijn naam, maar meestal was hij als auteur wel te herkennen en verschenen 
de gedichten uiteindelijk alsnog onder zijn eigen naam, ongeautoriseerd of niet.115 Vondel 
kwam zo bekend te staan als een geëngageerde dichter, die zich fel kon uitlaten en het debat 
niet schuwde. 

Hoewel Vos blijkens enkele bijtende gedichten ook niet op z’n mond gevallen was, moet 

109  Calis 2008. Door zijn boek te beginnen met Palamedes zet Calis de toon. In het hele boek speelt het engagement van 

Vondel vervolgens een belangrijke rol en in de conclusie gaat Calis er nog eens uitgebreid op in omdat het volgens Calis 

verband houdt met de ‘meest typerende kanten’ (368) van Vondels persoonlijkheid.  

110  Brandt 1932, 19 [1682, 25]. 

111  Zie hierover o.a. de recente publicaties Calis 2008, 11-27; Meijer Drees 2010; en Geerdink 2011(a). Over de berechting 

van Vondel: Beekman & Grüttemeier 2005, 15-19.     

112  Zie daarover bijv. Calis 2008, 94-117. Over Vondel en de remonstranten ook Becker 1987. 

113  Vgl. Porteman & Smits-Veldt 2008, 400.  

114  Bostoen 1987, 61.  

115  Bostoen 1987, 62-65. 
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men toch het beeld gehad hebben dat hij omzichtiger handelde dan Vondel. Waar Vondel 
ogenschijnlijk van de ene controverse in de andere liep, hield Vos zich vaak redelijk op de vlak-
te. In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien hoe dit in ieder geval voor geloofszaken gold. Vos 
verbloemde zijn katholicisme niet, maar dreef het nooit op de spits en had er publiekelijk geen 
overdreven aandacht voor. Terwijl Vondel talloze gedichten schreef aan jezuïeten, lijkt Vos zijn 
enige portretgedichtje voor een jezuïet in portefeuille gehouden te hebben. In plaats van het 
publiek verdedigen van het katholicisme voerde Vos campagne voor de vrijzinnige tolerantie 
van de regenten.

Onderwerpen waarover hij wel fel van leer trok, waren politieke onderwerpen waarover al 
een debat gaande was. Binnen dat debat schaarde hij zich dan aan de zijde van de stadsregen-
ten. Het heeft er alle schijn van dat hij controversiële gedichten niet onder zijn eigen naam 
publiceerde.116 Bovendien hadden veel van Vos’ felle politieke gedichtjes een puntdichtkarak-
ter – zo’n 50 van de 755 puntdichten die opgenomen zijn in Alle de gedichten I (1662) gaan op po-
lemische wijze over politieke aangelegenheden. Het puntdichtgenre was daarvoor natuurlijk 
uitermate geschikt, maar presenteerde de kritiek tegelijkertijd op luchtige wijze. Een punt-
dicht diende voor een auteur ook om zijn vernuft te tonen en het publiek al puzzelend te ver-
maken.117 Dat zegt niets over het effect, maar het was wel een ‘veilige keuze’: een auteur van een 
politiek puntdicht kon zich altijd verschuilen achter de speelsheid van het genre. 

Vos was misschien niet werkelijk het braafste jongetje van de klas, maar zeker is dat hij zich 
regelmatig als zodanig profileerde. Door publiekelijk in de schaduw van onruststoker Vondel 
te blijven, en zich in gedichten voortdurend af te zetten tegen relschoppers en zijn eigen hang 
naar harmonie te benadrukken, profileerde Vos zich als iemand die, net als de regenten, de rust 
in de stad boven alles stelde.118 In verschillende gedichten sprak Vos zich uit tegen lasteraars. 
In het hierboven besproken stadhuisgedicht bijvoorbeeld, worden critici van de thesauriers 
geridiculiseerd. Minerva geeft Jupiter op zeker moment een rondleiding door het nieuwe ge-
bouw, en in elke zaal wordt de lof van de bewoners bezongen, zo ook in de thesaurie. Minerva 
benadrukt hoe de thesauriers er in tijden van nood voor het hele land zijn, maar moet con-
cluderen: ‘Noch kreeg die deugdt de naam van zucht tot heerschappyen. / Zoo durft de dolle 
hondt het fiere paardt bestryen’ (517-518). De critici van de thesauriers worden dus vergeleken 
met ‘dolle honden’. 

In verschillende puntdichten gebeurde iets vergelijkbaars. In het titelloze poëticale punt-
dichtje 36 bijvoorbeeld, stelt Vos dat ‘steekdichters’ zich verre moeten houden van raadhuis en 
kerk – het ‘graauw’ mag zich daarmee bezighouden, ‘de kunst eist veiligh werk’.119 En in punt-
dicht 465 benadrukt Vos dat hij zijn tijd wel beter te besteden heeft dan door verwerpelijke fi-
guren te belasteren: 

116  Dat geldt in ieder geval voor de Herstelling der Bickers (1650). Het zou ook kunnen gelden voor een gedicht over de af-

faire Lalande-Lestevenon in 1661: in een pamfletgedicht (De soete vryagie, 187-188) wordt verondersteld dat Vos zich in deze 

kwestie gemengd zou hebben, maar een door hem ondertekende tekst is niet overgeleverd.

117  Zie over het puntdichtgenre o.a. De Beer e.a. 2009, Doelman 2005, Schäfer 2004 en Ter Meer 1991. 

118  Het opmerkelijke is dat dit in feite ook Vondels vertrekpunt was. Aan Vondels provocerende houding lag paradoxaal 

genoeg een verlangen naar harmonie en tolerantie ten grondslag, vgl. Korsten 2008. 

119  Adg I, 360. 
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Aan Marijn van S. 

Marijn, gy vreest dat ik met uw bedrijf zal schempen: 

Ik dicht niet van een man die vuil is in ’t verslempen, 

En staâgh by hoeren loopt. vraagt gy dan wat my schort?    

Uw boosheidt duurt te lang, en ik heb tydt te kort.120 

De dichter presenteerde zichzelf als iemand die zich niet inlaat met tijdrovende controverses 
met mensen die hij dat niet waard acht. Een hiermee verwant motief dat in talloze puntdich-
ten een rol speelde, is dat van ‘wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten’. In puntdicht 12 
bijvoorbeeld beschrijft Vos hoe ene Matys zijn bediende terecht een ‘hondsjongen’ noemt – hij 
is inderdaad zelf een hond.121 Lasteraars liet Vos in zijn puntdichten op deze manier vaak zelf 
het vuile werk opknappen. In verschillende puntdichten benadrukte hij dan ook dat reageren 
op laster zinloos is – laster is immers het gevolg van jaloezie. In een gedicht aan stadssecretaris 
Cornelis de Vries (1629-1673) stelt Vos zelfs dat je beter belasterd kunt worden, dan dat er lo-
vende gedichten over je geschreven worden:

Wie dat naar eerdicht staat, is vol verwaande driften.  naar … staat: naar … streeft

 Een loffelyk bedryf wordt door zich zelf verbreit.   verbreit: verspreid

Ik hoor niet liever dan ’t geraas der lasterschriften.

 Al waar ’t Geluk verschynt, verschynt de Nydigheidt. 

Wel leeven leevert stof aan bits’ en bittre pennen.  wel: goed

 De lauwren houden stant schoon ’t onweer blixems baart. 

De Nydt is vinnigh: maar te zwak om d’eer te schennen.

 Zoo wordt men door de Nydt de werreldt deur vermaart. 

Dit spook verwekt my nooit, door lasteren, tot tooren. 

’t Bemindt Geluk en Nydt zyn in een uur gebooren.122

Op een hele andere manier liet Vos een vergelijkbare boodschap horen in puntdicht 581, ‘Aan 
B.K.’: 

Gy stiert my licht, zegt gy, een schempdicht naar myn gat.

Ik wou wel dat het quam: de stillen zyn verleegen.  stillen: toiletten, zijn verleegen: zitten 

Ey! stier het voort, ik bidt: eer kaakedoor zich kladt.   erom verlegen, kaakedoor: kakstoel

Een quaadt gedicht is goedt om poortegaal te veegen.123  poortegaal: achterste

Opnieuw toont de dichter zich onaangedaan door de mogelijkheid dat er schimpdichten over 
hem geschreven worden – deze keer omdat hij die, zo stelt hij ironisch, zo fijn kan gebruiken 
om zijn billen mee af te vegen. 

Ondertussen bekritiseerde Vos zelf wel degelijk allerlei mensen – al dan niet in reactie op 

120  Adg I, 435. 

121  Adg I, 356. Andere voorbeelden o.a. puntdichten 90, 137, 161, 424.

122  Puntdicht 275, ‘Aan den E. Heer Mr. Kornelis de Vries, Geheimschryver t’Amsterdam’, Adg I, 402. Een ander gedicht 

waarin Vos op vergelijkbare wijze stelling neemt tegen het reageren op laster is ‘Aan Juffrou Anna ter Haar …’, Adg I, 298. 

Dit gedichtje was opgenomen achter Vos 1661(c).

123  Adg I, 455.
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hun kritiek – maar het valt op dat hij controverses vaak niet publiekelijk uitvocht en vooral 
niet uitvergrootte.124 Op alle kritiek die Vos in 1660 te verduren kreeg naar aanleiding van zijn 
vertoningen voor Maria Stuart, zijn nauwelijks reacties bekend en Vos zou er volgens Lescail-
le voor gepleit hebben alle kritische gedichten ook op te nemen in Alle de gedichten.125 Lescaille 
schreef in het voorwerk van die bundel dat Vos: 

met een bezadigt gemoet en vroolijk gelaat, als een diamante schilt, al de pijlen der laster-pennen doet afstuiten; 

met zoodanig een verachting der zelve, dat hy verscheidemaal begeert heeft, dat ik al de schimpschriften, die 

ooit op hem uitgebraakt zijn, by zijn werken zou drukken: maar ik heb altijt geoordeelt, datse die eer onwaardig 

waren, dewijl de Schrijvers die niet gewaardigden met hunne namen te versieren

Toen een lofdichtje van Isaac Vos op een toneelstuk van Leon de Fuiter onterecht onder Vos’ 
naam in Klioos Kraam terecht kwam, schreef Vos een kort gedichtje om dit recht te zetten.126 
Hij had de gelegenheid te baat kunnen nemen om de drukker of een van de betrokken auteurs 
uit te foeteren – op Leon de Fuiter moet hij het blijkens een ander gedichtje in ieder geval niet 
gehad hebben127 – maar dat deed hij niet. ‘Ik wil niet dat men my voor vreemde vaarzen stelt’, 
schreef hij, en dat kon met dit gedichtje voorkomen worden. 

Als schouwburghoofd moet Vos regelmatig kritiek te verduren hebben gekregen van au-
teurs die zich miskend voelden omdat hun stukken niet of niet naar wens opgevoerd werden, 
maar ook dit vindt nauwelijks neerslag in Vos’ gedichten.128 Zoeken naar de soms breed uitge-
meten controverse tussen Vos en Zoet is in Alle de gedichten als het zoeken naar een speld in een 
hooiberg.129 De belangrijkste bijdragen aan de controverse zijn van Zoets hand. Het was om te 
beginnen Zoet die naar aanleiding van De klucht van Oene – en het daarmee volgens hem ge-
pleegde plagiaat uit zijn eigen blijspel Jochem-Jool – twee schimpdichtjes schreef, ‘Drollige Af-
val voor Malle Oene, En zijn Vaader Raintje de Vos’ en ‘Op de Roofzucht’.130 Als Vos hier al op ge-
reageerd heeft, was het met een gedepersonaliseerd gedichtje, dat weliswaar de titel ‘Aan Jan S.’ 
heeft, maar verder zeer algemeen geldend is:131 ‘Ik draag een dief zyn haar, zegt gy, en ’t wordt 
gelooft. / Vraagt gy: waarom? ’t is hair van uwe vaaders hooft.’132 Te midden van de spitsvon-
dige puntdichten waarin allerlei stereotype figuren op vergelijkbare wijze bespot werden, viel 

124  Dit werd eerder geconstateerd door Kalff 1905, m.n. 103-104. 

125  Voor de kritiek in 1660 en de manier waarop Vos reageerde ook: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2.

126  Puntdicht 503, ‘In ’t tweede deel van Klioos Kraam, is, door onkunde van den Drukker (…)’, Adg I, 442. Het is onder een 

afwijkende titel, ‘Op een vaars door Izaak Vos gerijmt (…)’ ook opgenomen in Van Domselaer 1660. 

127  Vgl. puntdicht 209, ‘Aan L.D.F.’, Adg I, 390. 

128  Een uitzondering is het puntdichtje waarin Vos toneelauteur Hendrik Takama voor een ezel uitmaakt (puntdicht 

203, Adg I, 389, ook in AH 1658 en Vos 1658(c)), nadat die zich in de voorrede bij zijn blijspel (Takama 1658) afgezet had tegen 

het spektakeltoneel van Vos, waarschijnlijk omdat hij teleurgesteld was over een afwijzing van schouwburghoofd Vos. Vgl. 

hierover Berkhout 2005. Een voorbeeld van een niet publiekelijk uitgevochten controverse wordt genoemd in ‘De geest van 

M.G. Tengnagel’ (1652), vgl. Oversteegen 1969, 531.  

129  Over deze controverse o.a. Kossmann 1915 en Cordes 2008. 

130  De gedichtjes zijn overgeleverd in Zoet 1675, 266-267 en 288.  

131  Kossmann 1915, 127 gaat ervan uit dat dit een reactie is op Zoets aantijgingen, Cordes 2008, 188 lijkt daar niet zo in te 

geloven, maar geeft geen overtuigende argumenten. 

132  Puntdicht 106, Adg I, 372. De laatste zin van dit gedichtje moet waarschijnlijk niet al te letterlijk genomen worden: 

hier krijgt degene die de puntdichter voor een dief heeft uitgemaakt een koekje van eigen deeg, want het haar van de punt-

dichter is vergelijkbaar met ‘’t hair van uwe vaaders hooft’ dus de criticus is zelf een dievenzoon. 



7.2 het dichterschap van vos en vondel: een vergelijking 203

dit gedichtje niet op als reactie op de aantijgingen van Zoet. Het lijkt mij overigens zeer aanne-
melijk dat het dat wel degelijk is, maar Vos heeft er overduidelijk niet teveel woorden aan vuil 
willen maken. Hij verdedigde zichzelf met dit gedichtje niet tegen de aantijgingen, noch be-
zorgde hij Zoet net zoveel publieke laster als die hem had bezorgd – in ‘Drollige Afval voor Mal-
le Oene’ veegt Zoet niet alleen zijn billen af met Oene, hij laat Vos bovendien de resten aflikken.   

Pas in 1660 zag Vos zich weer genoodzaakt op Zoet te reageren, al had die in de tussentijd 
niet stilgezeten. In de opdracht bij zijn toneelstuk Zabynaja (1647) spotte Zoet met de gruwe-
lijkheden in Aran en Titus, en in het stuk zelf zitten verscheidene dubbelzinnige opmerkingen 
over ‘vossen’ verwerkt; in 1650 dreef Zoet de spot met Vos in een lang gedicht naar aanleiding 
van de aanslag op Amsterdam, ‘Het Hollands Rommelzooitje’ – hierin wordt Vos met ironie 
geprezen als een dichter die door Amsterdam tot stadsdichter gekroond zou moeten worden – 
en in 1660 bekritiseerde Zoet Vos in ‘De herstellinge van Britanje en Oranje’ naar aanleiding 
van de vertoningen bij de intocht van Maria Stuart en haar zoon Willem.133 Cordes vermoedt 
dat Zoet bovendien de auteur was van het lasterpamflet Mot in ’t vossevel dat naar aanleiding 
van die vertoningen verscheen.134 

Het gedichtje ‘Aan S.J.’ moet een reactie van Vos zijn op dit pamflet.135 Vos drijft de spot met 
de voorstelling van hemzelf op een ezel (zoals in de Mot in ’t vossevel) en stelt dat ‘S.J.’ (Jan Zoet) 
zelf een ezel is. Deze keer gaat hij echter verder dan dat, en uit hij nog meer kritiek op Zoet, die 
hij onder andere verwijt dat hij voor geld zowel voor als tegen het hof schreef.136 Vos benadrukt 
in dit spottende gedichtje dat hij het niet persoonlijk wil maken, en enkel dingen naar boven 
haalt die de waarheid zijn, of die Zoet zelf gezegd heeft. Het is een en al retoriek: hij citeert in 
regel 7 Zoet, die gezegd zou hebben dat hij nog door geen zwaard geraakt zou kunnen wor-
den, om vervolgens in de laatste regels te constateren dat dit de waarheid is, want ‘Een buffel 
heeft een huidt die voor geen zwaardt zal wyken.’ Oftewel: Zoet is te vergelijken met een buf-
fel. Vervolgens publiceerde Vos in 1662 nog een gedichtje dat eventueel opgevat kan worden als 
kritiek – maar opnieuw: niet expliciet – aan het adres van Zoet.137 Die reageerde daarop weder-
om veel explicieter, persoonlijker en feller dan Vos – hij haalt er in zijn gedichtje ‘Aan Raintje, 
Vaader van Oene’ zelfs de voorechtelijke zwangerschap van Vos’ dan allang overleden vrouw 
Grietje Gerrits bij.138 

Terwijl Vondel zich om de haverklap liet verleiden tot publieke polemieken of daar zelf het 

133  Vgl. Cordes 2008, 206, 307, 437-438. 

134  Cordes 2008, 439. 

135  Adg I, 404. Kossmann 1915 veronderstelt overigens dat Vos ook nog met t’Samenspraeck tusschen Jan Tamboer en Jan Vos 

op de Mot in ’t vossevel gereageerd zou hebben. Dat lijkt mij niet erg aannemelijk omdat hierin aan de acteur Jan Tamboer 

alle ruimte gegeven wordt voor een scheldkannonade tegen Vos, maar ook als Vos desalniettemin bij het pamflet betrok-

ken zou zijn geweest, zou het nog steeds mijn these ondersteunen. Vos reageert in het pamflet namelijk redelijk beheerst 

op het gescheld. Tamboer draait uiteindelijk bij – daarmee illustrerend dat draaien (wat Vos ook verweten werd) menselijk 

is – en Vos neemt het Tamboer niet al te zeer kwalijk. Hij benadrukt aan het eind van het pamflet dat het niet slim is om 

te reageren op de laster die over hem verspreid is.

136  Inderdaad had Zoet eerder politiek gedraaid, vgl. Cordes 2008, 440. 

137  Puntdicht 19, ‘Aan J.H.’, dat opgenomen werd in Adg I, 357 en in het voorwerk bij de herziene uitgave van Oene in 1662. 

Dit gedichtje richt zich tegen een kluchtdichter die een strak metrum aangehouden zou hebben. Cordes 2008, 189 gaat er 

met Worp 1879, 76 vanuit dat het hier om Zoets Jochem-Jool gaat, en dat ‘J.H.’ ‘J.S.’ had moeten zijn.  

138  Het gedicht is overgeleverd in Zoet 1675, 267. Zie hierover Cordes 2008, 189. 
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initiatief toe nam, presenteerde Vos zich dus als een dichter die de kalmte bewaart, niets op de 
spits drijft, en niet snel degene zal zijn die een rel veroorzaakt. Echt scherpe gedichtjes schreef 
hij alleen over politieke kwesties die het publieke debat toch al beheersten. Hij vertolkte bin-
nen dat debat op spitsvondige wijze de stem van de burgemeesters, daarmee zijn geschiktheid 
als stadsdichter nog maar eens onderstrepend. 

7.3 De strategie van Vos 

Hoewel Vos en Vondel veel schreven bij dezelfde gelegenheden en voor dezelfde geadresseer-
den, zitten er belangrijke verschillen in de manier waarop ze dat deden. Daardoor lijken ze 
elkaar niet echt in de weg te zitten. Vondel had veel belangen bij Amsterdam en de bloei van 
de stad, maar prees deze niet tegen elke prijs. Hij investeerde bovendien niet zoveel tijd in in-
dividuele regenten. Hij had als auteur al veel roem verworven – bij een breder publiek dan de 
stadsregenten alleen – en door die roem uit te breiden wist hij zichzelf als stadsdichter in the 
picture te houden. Vos begon met een achterstand. Vondel had zich al met succes als stadsdich-
ter verdienstelijk gemaakt en hij kwam erachteraan. Steeds blijkt hoe Vos een andere route 
neemt dan Vondel – niches zoekt –, soms misschien ook wel omdat hij niet anders kon. Omdat 
Vos geen internationaal netwerk had, kon hij in dat opzicht minder voor Amsterdam beteke-
nen; omdat zijn roem achterbleef bij die van Vondel, kon hij als beelddichter in de publieke 
ruimte weinig nieuws inbrengen; omdat hij zich niet voortdurend bijschoolde, zoals Vondel, 
was hij misschien wel helemaal niet in staat om een retorisch en staatkundig-filosofisch door-
timmerd betoog te schrijven naar aanleiding van de bouw van het nieuwe stadhuis.

De route van Vos kende veel meer zijwegen dan die van Vondel: terwijl Vondel uiteindelijk 
altijd ‘de dichter’ was,139 profileerde Vos zich ook als huisdichter, vertoningenmaker, schouw-
burghoofd en glazenmaker. Vos’ alternatieve route pakte in veel gevallen helemaal niet slecht 
uit: hij lijkt er over het algemeen goed in te slagen de stadsregenten aan te spreken. Zijn dich-
terschap steunde veel sterker op en maakte veel meer deel uit van patronagerelaties dan dat 
van Vondel. In dit licht bezien moet de typering van Vos als ‘bewonderende navolger’ van Von-
del worden genuanceerd. 

Ik heb in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk laten zien dat Vos verschillende lovende ge-
dichtjes over Vondel schreef, maar dat het er opmerkelijk weinig zijn. Hoewel er een gedichtje 
is dat getuigt van persoonlijk contact (over het trouwen), kan toch niet gesteld worden dat Vos 
de relatie met Vondel in zijn gedichten ‘uitbuitte’, zoals hij dat bijvoorbeeld met Van Baerle 
wel deed.140 Vos schreef weliswaar meer gedichten voor en over Vondel dan andersom, maar in 
vergelijking met het aantal gedichten dat Vos voor en over bijvoorbeeld Van Baerle of Hooft 
schreef, zijn dat er maar weinig.141 De ijdelheid die ten grondslag gelegen moet hebben aan de 

139  Vgl. ook Schenkeveld-van der Dussen 1989(a), 44. 

140  Zie daarover hoofdstuk 1. 

141  Vos schreef 6 gedichten over/aan Vondel (zie paragraaf 7.1.2), en geen enkele voor een familielid van Vondel. Ter ver-

gelijking: hij schreef 5 gedichten over/aan Van Baerle, en 13 over/aan diens familieleden; over/aan Hooft schreef Vos 9 ge-

dichten, in 9 andere gedichten werden diens familieleden bezongen. Hooft overleed in 1647, Van Baerle in 1648. Vos schreef 
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publicatie van Vondels portretgedichtje over Vos in Alle de gedichten I, is vrijwel afwezig in de 
andere gedichten die in verband gebracht kunnen worden met Vondel. Vos’ gedichten voor 
Vondel geven vooral blijk van zakelijk contact.142 Dat er bijvoorbeeld geen gedichten zijn van 
Vos aan familieleden van Vondel, is veelzeggend, net als het feit dat twee van de teksten van 
Vos aan Vondel over Vondels toneel gaan: de beschrijving van de vertoningen die hij maakte 
bij Vondels Jeptha (1659) en de brief die hij aan Vondel richtte naar aanleiding van de opvoe-
ring van Lucifer (1654). 

Meijer Drees heeft in 1986 laten zien dat Vos in de opdracht bij Aran en Titus, waarin hij vol 
lof is over Vondel, en diens opdrachten navolgt, nadrukkelijk de concurrentie met Vondel op-
zocht door onder verwijzing naar hem te onderstrepen dat hij in zijn toneel iets heel anders 
doet dan Vondel.143 Datzelfde mechanisme zien we in zijn gedichten aan en over Vondel. Vos 
positioneerde zich in deze gedichten niet expliciet als een concurrent van Vondel – over Von-
del niets dan lof – maar als iemand die iets anders te bieden had dan de grote dichter.144 In de 
opdracht bij Aran en Titus was dat ‘andere’ het vertonen van gruwelen en het mismaakte, in 
de gedichten voor Vondel onderstreept Vos hoe hij ook als het om gedichten gaat, afweek van 
Vondel – de verschillen die in de vorige paragraaf aan de orde gesteld zijn, zoals de sterke vi-
sualisering en de expliciete focus op Amsterdam, spelen daarbij een belangrijke rol. Sommige 
gedichten voor Vondel wijzen zo uiteindelijk meer op de verdiensten van Vos, dan op die van 
Vondel. 

De brief naar aanleiding van Lucifer laat hier het meeste van zien. Uit de brief blijkt dat Vos 
en Vondel mondeling contact hebben gehad over de vertoningen bij Lucifer. Vondel had een 
voorstel gedaan dat Vos in de brief van de hand wees. Daarvoor in de plaats presenteerde hij de 
beschrijving van een reeks vertoningen die achter het stuk opgevoerd zouden kunnen worden. 
Het is een behoorlijke ingreep, maar de formulering van Vos laat weinig ruimte voor discus-
sie. Hij schreef aan Vondel:

myn heer, De dans van Engelen, daar gy met my van gesprooken hebt, zal, mijns bedunkens, niet raadtzaam 

zijn (…): ik heb ’er een gemaakt, die zich wonderlijker, geloof ik, voor d’oogen der aanschouwers zal vertoonen145

Hierop volgt de beschrijving van de door Vos voorgestelde vertoningen. De publicatie van deze 
brief in Alle de gedichten is opvallend. De brief is opgenomen in de sectie ‘Beschryving der ver-
tooningen’, waarin ook andere vertoningen bij toneelstukken opgenomen zijn. Geen van deze 
beschrijvingen ging echter vergezeld van een brief aan de auteur van het stuk, terwijl er toch 
wel vaker op die manier gecommuniceerd zal zijn over de opvoering van tragedies. 

De publicatie van deze brief moet dan ook geïnterpreteerd worden als een strategische zet 

dus in korte tijd meer gedichten voor deze dichters, en betrok bovendien hun families in zijn dichterlijke communicatie. 

Zie over de gedichten voor Van Baerle en Hooft en hun families hoofdstuk 1.    

142  Het eerder al genoemde puntdicht is een uitzondering: ‘Aan J. van Vondel, toen hy my vraagde of ik de Bruidegom 

zou zyn &c.’, Adg I, 405. 

143  Meijer Drees 1986. 

144  Er zijn parallellen met de carrièrestrategieën van Samuel van Hoogstraten zoals beschreven in Brusati 1995. Ook Van 

Hoogstraten plaatste zich in een traditie van belangrijke voorgangers, maar specialiseerde zich in bepaalde aspecten van 

hun kunstenaarschap – die aspecten die goed aansloten bij de wensen van zijn patronen en bij zijn talenten.  

145  Adg I, 651-653. Zie hierover ook hoofdstuk 4, p. 119-120. 
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van Vos. Hij kon door publicatie laten zien dat zijn invloed op het schouwburgtoneel groot 
was, en tevens benadrukken hoe hij, meer dan Vondel, oog had voor de wensen van de toe-
schouwers.146 Vertoningen waren immers immens populair bij het grote publiek. De reden die 
Vos gaf voor het voorstellen van een alternatieve vertoning was een andere, en eigenlijk maar 
magertjes: hij doet dat, ‘dewijl gy [Vondel] de Engelen, om de val van Lucifer, een wettige ree-
den, met een treurigh gelaat op het tooneel laat koomen’. Vos ging dus nauwelijks in op Von-
dels voorstel, maar werkte in plaats daarvan zijn eigen voorstel uit – en publiceerde het.147 Dit 
blijkt een constante in de manier waarop Vos omging met Vondel, ook in de lofdichten die hij 
over hem schreef. 

In twee portretgedichten prees Vos Vondel als toneeldichter. In het gedichtje dat hij 
schreef bij Vondels portret door Flinck uit 1653 staat dat de ‘treurtooneelen’ door Vondels 
vernuft herboren zijn, en in het gedichtje bij Konincks portret heet Vondel ‘den koning der 
Poëeten’.148 Dit gedichtje, dat in 1660 gepubliceerd werd in Hollantsche Parnas, geeft echter 
geen ondersteunende argumenten voor deze lofprijzing, en besteedt dus eigenlijk weinig 
aandacht aan de kwaliteiten van Vondel. Het gedichtje prijst in feite met name Koninck, 
die Vondel zo levensecht heeft weergegeven. Daarmee nam het een voor Vos ongebruikelij-
ke vorm aan: normaal gesproken draaide in de portretgedichten van Vos alles om de gepor-
tretteerde, en werd gewezen op de tekortkomingen van de schilder, die er niet in geslaagd 
was de stem, geest of wijsheid van de geportretteerde af te beelden.149 Door in dit gedichtje 
de levensechtheid van het schilderij en daarmee de verdiensten van Koninck te benadruk-
ken, kon Vos voorbij gaan aan uitgebreide lof voor Vondel. Het gedichtje impliceert in feite 
dat Vondels werk niet afdoende was om zijn roem veilig te stellen: het is het portret van Ko-
ninck dat hem tot leven wekt – en dat dat dus ook kan blijven doen als hij er niet meer is. 
Waar Vondels poëzie wel geschikt voor was? Voor het bedanken van de schilder: ‘Hoe loont 
hy Koning best, die hem uit verwen teelt? / Met vaarzen die een kroon vol paarlen overhaal-
en [overtreffen, NG]’ (4-5).

Het gedichtje bij het portret door Flinck heeft wel de gebruikelijke vorm. Het begint als 
volgt: ‘Dus ziet men Vondels beeldt: wie dat hem poogt te hooren, / Moet luistren naar zyn 
geest, de bron der Poëzy’ (1-2). Wanneer Vos vervolgens op conventionele wijze de kwaliteiten 
van die geest beschrijft, prijst hij Vondel nadrukkelijk niet vanwege de kwaliteiten die hij zelf 
ook bezat en waarmee hij zich profileerde ten aanzien van de stadsregenten, zoals de gedichten 
die Amsterdam en zijn regenten bezingen, het visuele spektakel en het trekken van volle zalen. 
Wel presenteerde Vos zichzelf in dit gedichtje als een Amsterdammer die het beste voor heeft 
met de stad, want hij schreef: ‘Zoo is de Rynzwaan ons, tot roem van ’t Y, verscheenen’ (mijn 
cursivering, regel 7). Vondel, de ‘Rynzwaan’ (en dus niet zoals Vos een geboren en getogen Am-

146  Dit maakt ook deel uit van de profilering als ‘theaterman’, vgl. hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2. 

147  Lucifer is slechts twee keer opgevoerd, daarna werd het stuk verboden. Het is niet met zekerheid te zeggen of de door 

Vos voorgestelde vertoningen inderdaad tijdens deze twee voorstellingen op het toneel te zien zijn geweest. Zie hierover 

ook Calis 2008, 279. 

148  Adg I, 155 en 797. Het gedicht bij het portret van Koninck is ook opgenomen in Van Domselaer 1660. Er zijn meerdere 

portretten van Vondel door Koninck (vgl. Sterck 1930, 43-49), het is onduidelijk bij welk portret het gedicht van Vos ge-

schreven is. Het portret van Flinck is in het bezit van het Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-218.   

149  Zie over portretgedichtconventies in Vos’ portretgedichten: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1.
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sterdammer!), werd weliswaar gepresenteerd als iemand die, vanwege het toneel, goed is voor 
de stad, maar Vos presenteerde zichzelf als onderdeel van die stad, en als degene die zich daad-
werkelijk om die roem bekommerde.  

In beide portretgedichtjes lukte het Vos dus om de verdiensten van Vondel, voor zover die 
overlapten met zijn eigen verdiensten, klein te houden, terwijl hij intussen in het gedichtje 
bij het portret van Flinck zichzelf wel als stadsdichter presenteerde. In een langer gedicht dat 
gepresenteerd wordt als een verdediging van Vondel, is dezelfde tactiek te herkennen. Vondels 
tragedie Maria Stuart was in de winter van 1646 verschenen en had een hoop onrust veroorzaakt 
vanwege het katholieke karakter.150 Er verschenen tal van lasterpamfletten aan het adres van 
Vondel. Waarschijnlijk in 1647151 schreef Vos ‘Aan d’algemeene Rymers of galbrakers, toen J.V. 
Vondel het treurspel van Maria Stuart, &c.’152 

De titel van Vos’ gedicht doet vermoeden dat hij Vondel tegen deze lasteraars wil verdedi-
gen, maar feitelijk zette hij zichzelf met dit gedicht af tegen Vondel – niet vanwege de inhoud 
van Maria Stuart, maar vanwege het feit dat Vondel met dat stuk zoveel onrust veroorzaakt 
had. Vos presenteerde het in dit gedicht alsof hij een poging deed de gemoederen tot bedaren 
te brengen, en hij kwam zelf uit het gedicht naar voren als geschikte stadsdichter. Het gedicht 
begint met het verwijt dat de Laster de opvoering van Maria Stuart voorkomen heeft. Dat ver-
wijt wordt geen kracht bij gezet door inhoudelijk op het stuk in te gaan, maar enkel door te 
verwijzen naar ‘Vondels hooge styl’. Zonder het debat opnieuw op te rakelen, wordt duidelijk 
dat de auteur van het gedicht het toneelstuk liever wél op het toneel gezien had, en de criticas-
ters verwerpelijk vindt. Het grootste deel van het gedicht is vervolgens gericht op het ‘onder-
richten’ van die criticasters, niet inzake hun visie op Maria Stuart, maar inzake hun dichter-
schap in het algemeen: 

Op, blaffers, op, verlaat uw schoolen,  blaffers: schreeuwers

En voegt u aan Apolloos disch;

Hier wordt geen bittre gal gezoopen:

Of weigert gy uw pen te doopen

In traanen, die ’t bekreeten landt,

Om Freedriks doodt ten oog uitparsten? 

(17-22)

De criticasters worden aangemoedigd plaats te nemen bij Apollo aan tafel, waar de dichter 
zich bevindt. Daar zou geen plaats zijn voor laster, maar wel voor tranen om de dood van Fre-
derik Hendrik, oftewel: voor gedichten die het landsbelang dienen. Frederik Hendrik was op 
14 maart 1647 overleden. De betrekkingen tussen Frederik Hendrik en Amsterdam waren op 
dat moment net wat verbeterd omdat de stadhouder zich inzette voor vrede.153 Vos nam de ge-

150  Vgl. bijvoorbeeld Calis 2008, 234-240, inclusief verwijzingen.

151  In dat jaar zou althans een reactie op Vos’ gedicht verschenen zijn. Van Lennep 1859 noemt deze reactie in de ‘Nale-

zing’, 10 (‘Aen de Papiste Gal schryvers Jan Vos, en sulck goetje. t’Amsterdam gedruckt in ’t Jaer 1647’), maar ik heb het voorals-

nog nergens terug kunnen vinden.  

152  Adg I, 285-286.

153  Zie over de verhouding tussen Amsterdam en Frederik Hendrik ten tijde van diens dood bijvoorbeeld: Israel 1996, 

600-604. 
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legenheid te baat in dit gedicht een staaltje van eigen kunnen te presenteren door een geïn-
tegreerde lijkzang op Frederik Hendrik (23-48), zich onderwijl steeds afvragend waar Vondels 
lasteraars blijven met hun tranen. Tegen het eind van het gedicht spreekt hij de verwachting 
uit dat ze wellicht druk zijn met het lasteren van de vrede met Spanje, daarmee en passant de 
mogelijkheid creërend voor de auteur om zelf die aanstaande vrede alvast even te prijzen. De 
criticasters blijken echter zelfs over de vrede te zwijgen:

De snurkers zyn van hier geweeken:  snurkers: snoevers

Hun tanden zyn, hoe hardt van been,

Gelyk hun pennen afgesleeten;

Op Vondels vaarzen stomp gebeeten,

Gelyk een reekel op een steen.   reekel: hond

(56-60)

Vos liet met dit gedicht zien dat hij een goede stadsdichter is, die relschoppers vermanend toe-
spreekt en zelf enkel lovend schrijft over onderwerpen die de stad na aan het hart liggen – ook 
de Engelse burgeroorlog passeert in dit gedicht nog de revue (12-16). Hij zette zich expliciet af 
tegen Vondels lasteraars, maar een connotatie kan ook zijn dat hij zich afzette tegen Vondel 
zelf, die met Maria Stuart immers de rel veroorzaakte.

Hoewel Vos’ werk op het eerste oog enkel zijn bewondering voor Vondel laat zien, kunnen 
zijn uitlatingen dus ook anders geïnterpreteerd worden. Als laatste voorbeeld daarvan wil ik 
de Strydt noemen, het gedicht dat Vos schreef ter ere van het St. Lucasfeest van 1654 (zie hoofd-
stuk 2). Dit gedicht gaat niet over Vondel, maar het had heel goed wél over Vondel kunnen 
gaan. Juist Vondels afwezigheid is hier een signaal. Op 20 oktober 1653 stond Vondel in het 
middelpunt van de belangstelling tijdens het jaarlijkse feest van de schilders van het St. Lu-
casgilde in Amsterdam.154 De schilders nuttigden een maaltijd in de St. Jorisdoelen en Vondel 
was daarbij aanwezig als eregast. Brandt beschrijft hoe Vondel op een hoge stoel aan de kop van 
de tafel zat, en door iemand die zich verkleed had als Apollo gehuldigd werd met een lauwer-
krans.155 Als dank zou Vondel zijn vertaling van Horatius’ lierzangen opgedragen hebben aan 
de ‘kunstgenooten van Sint Lucas’.156 Daaronder vielen niet alleen de schilders, beeldhouwers 
en tekenaars van het gilde, maar ook hun patronen, onder wie veel Amsterdamse regenten.157 
Vondels huldiging, die hij mogelijk te danken had aan zijn goede relaties met schilders en de 
lovende gedichten die hij over hun werk schreef,158 moet hem als stadsdichter ook geen wind-
eieren gelegd hebben. 

Toch lijkt Vondel de waardering uit schilderskringen niet uitgebuit te hebben ten be-
hoeve van het stadsdichterschap: naast de opdracht van de Lierzangen is er slechts één andere 
publicatie van Vondel die verband houdt met zijn huldiging in 1653. In 1654 verscheen De 

154  Hierover Postma & Blok 1991. 

155  Brandt 1932, 44 [1682, 56]. 

156  Brandt 1932, 45 [1682, 57].  

157  Vgl. de opdracht in Vondel 1654. 

158  Thomas Asselijn benadrukte in een van de gedichten in het naar aanleiding van het Lucasfeest verschenen bundeltje 

Op de vereenigingh van Apelles en Apollo dat Vondel en de schilders elkaar van dienst konden zijn: de schilders konden Vondel 

schilderen, en Vondel kon gedichten schrijven over hun schilderijen – zoals ook gebeurde. Asselijn 1653, 28. 
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Broederschap der Schilderkunst, ingewydt op den 21. van wynmaent 1654, op St. Jorisdoelen, de bun-
del gedichten naar aanleiding van het Lucasfeest van dat jaar, waarbij waarschijnlijk besloten 
werd een ‘Broederschap der Schilderkunst’ op te richten.159 In deze bundel staat een berijmde 
opdracht aan Joan Huydecoper, beschermheer van de broederschap, door Thomas Asselijn; 
een toneelspel van diens hand met de titel ‘Broederschap der Schilderkunst’; en ten slotte een 
gedicht van Vondel. In dit korte lyrische gedicht, ‘Inwyinge der Schilderkunste’, benadrukte 
Vondel de verwantschap tussen schilderkunst en natuur, de schilderkunst daarbij prijzend 
op een manier die de schilders moet hebben doen blaken van trots.160 Referenties aan Von-
dels stadsdichterschap of de bescherming van Joan Huydecoper ontbreken, en dat terwijl de 
bundel waar het gedichtje deel van uitmaakte als geheel gericht lijkt te zijn geweest op het 
verwerven van schilderopdrachten voor het nieuwe stadhuis door de verenigde Amsterdamse 
kunstschilders en dus wel degelijk deel uitmaakte van een patronagerelatie met de regenten. 
Dat betrof alleen niet Vondels patronagerelatie. Vondel lijkt zijn gedichtje helemaal onder-
geschikt te maken aan het overkoepelende doel van de bundel, dat vooral de kunstschilders 
diende.161

Dezelfde gelegenheid die Vondel dit lovende gedichtje over de schilderkunst deed schrijven, 
ontlokte aan Vos een heel ander soort gedicht: de Strydt. Uit de bespreking van dit gedicht in 
hoofdstuk 2 bleek dat het een belangrijke functie vervulde in de patronagerelatie met de re-
genten.162 Vos eigende zich dus de situatie toe die in eerste instantie vooral gunstig leek voor 
Vondel. Het was immers Vondel die dankzij de huldiging van 1653 in de aandacht stond en 
het was Vondel die in 1654 een bijdrage leverde aan de feestbundel die opgedragen werd aan 
Joan Huydecoper, maar Vos maakte de associatie van dicht- en schilderkunst te gelde in een 
gedicht dat een belangrijke rol speelde in zijn patronagerelatie met de regenten. Hij noemde 
Vondel daarbij niet. 

Kortom, Vos’ gedichten gaven blijk van bewondering voor Vondel, maar kunnen tegelijker-
tijd strategisch gelezen worden. Ze besteedden in feite aan de grote dichter opmerkelijk wei-
nig aandacht, vooral niet waar het om verdiensten gaat waarmee Vos zich ten aanzien van de 
stadsregenten profileerde, en ze zijn een enkele keer ook verhuld kritisch. Voor de verschillen 
tussen het Amsterdamse dichterschap van Vos en Vondel geldt misschien wel hetzelfde. Op 
het oog zaten Vos en Vondel elkaar niet zo in de weg, juist omdat ze steeds wat anders deden. 
Dat ze steeds wat anders deden, kan echter heel goed voortgekomen zijn uit een gevoel van 
wedijver. De alternatieve route van Vos zou deel uitgemaakt kunnen hebben van zijn strategie 
om naast Vondel een belangrijke positie in te nemen in het Amsterdamse dichterslandschap 
en een belangrijke functie te vervullen voor de regering en de regentenelite. Juist omdat het 
zo’n subtiele strategie is, heeft deze het zicht op de eventuele rivaliteit tussen Vos en Vondel 
vertroebeld en kunnen in de literatuurgeschiedenis zulke diametraal tegengestelde interpre-
taties bestaan van de verhouding tussen Vos, Vondel en hun literaire productie.

159  Asselijn 1654. Over de oprichting van de broederschap Postma & Blok 1991. 

160  WB V, 820. Zie over het gedicht Porteman 1979, 305. 

161  Zie over het doel van de bundel Spies 1993, 24-25. 

162  Zie hoofdstuk 2, p. 73-77 en Geerdink 2010(a). 
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Zo spetterend als zijn entree in de wereld der letteren was, zo onopgemerkt lijkt Vos’ dood ge-
passeerd te zijn. Op 12 juli 1667 werd hij begraven in de Nieuwe Kerk. Van betrokkenheid van 
burgemeesters of andere dichters is niets bekend. In het postuum uitgegeven Alle de gedichten 
II is een lang lijkdicht en een kort grafschrift opgenomen van J. van Petersom, een weinig be-
kende collegadichter,1 en een puntdichtje over Vos’ ziekbed voorafgaand aan zijn dood van de 
hand van zijn uitgever Jacob Lescaille. Tekenend is dat Lescaille de postume bundel opent met 
lovende citaten uit de brieven die Van Baerle aan het begin van de jaren veertig schreef naar 
aanleiding van Aran en Titus. In de postuum verzamelde gedichten zelf gaat de meeste aandacht 
nog steeds uit naar de stadsregenten. Vos toonde zich tot vlak voor zijn dood onverminderd 
betrokken bij zijn nog levende patronen, de opdracht bij Medea (1667) aan Cornelis Witsen is 
daarvan het meest evidente voorbeeld. Alle de gedichten II werd door Lescaille dan ook opnieuw 
opgedragen aan Joan Huydecoper jr. 

Vos en de Amsterdamse regenten: patronage

In dit boek stond de vraag centraal hoe sociale en literaire beperkingen en mogelijkheden de 
zeventiende-eeuwse gedichtenproductie bepaalden en andersom. Uit de analyse van praktijk 
en profilering in de gedichten van Jan Vos is gebleken dat deze sterk samenhingen met de so-
ciale verankering van het dichterschap. In het oeuvre van Vos spelen de Amsterdamse stadsre-
genten daarbij een hoofdrol. Nadat zijn intensieve contacten met enkele gearriveerde litera-
toren hem toegang hadden verschaft tot de wereld der letteren, consolideerde hij zijn positie 
vooral met de vele gedichten die hij schreef voor Amsterdamse stadsregenten. Ik heb laten zien 
hoe deze deel uitmaakten van en vormgaven aan een patronagerelatie.

De relatie tussen Vos en de regenten behelsde veel meer dan literaire patronage pur sang. Er 
was geen sprake van mecenassen die hem op structurele basis (materieel) ondersteunden van-
wege zijn culturele meerwaarde, maar er werd binnen een wederkerige relatie (sociaal) kapi-
taal uitgewisseld in en door de gedichten. Met zijn gedichten en vertoningen droeg Vos bij aan 
het aanzien van de regenten en aan het beeld dat zij graag van zichzelf wilden uitdragen. Hij 
kon in zijn gedichten hun beleid ondersteunen en in huiselijke kring zorgden zijn gedichten 

1  Zie over Petersom bijvoorbeeld NNBW. 
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voor verantwoord vermaak. Ook als schouwburghoofd, glazenmaker en verdraagzame katho-
liek kon Vos veel voor de regenten betekenen.

De belangen die Vos had bij de contacten waren net zo goed velerlei, en hingen meestal 
sterk samen met de belangen van de regenten. Met de gedichten die hij voor hen schreef, kon 
Vos af en toe iets verdienen, maar betaling voor gedichten was niet erg gebruikelijk. Financi-
ele voordelen zullen veelal indirect zijn geweest: ze bestonden naast sociale voordelen, en kwa-
men daaruit voort. Uitnodigingen bij regenten thuis konden Vos financieel iets opleveren, 
maar ze waren vooral ook nuttig voor het uitbreiden van zijn netwerk. Bij de regenten thuis 
kwamen familieleden, vrienden en collega’s over de vloer die iets voor Vos konden betekenen. 
Contacten met regenten waren bouwstenen voor Vos’ reputatie. Als toneeldichter en schouw-
burghoofd was Vos afhankelijk van jaarlijkse herbenoemingen waarbij de burgemeesters een 
vinger in de pap hadden; als glazenmaker kon de welwillendheid van de stadsregenten hem 
werk opleveren; en als katholiek was Vos gebaat bij het tolerante religieuze beleid van de re-
gerende families. 

Hoewel de gedichten van Vos slechts een deel van het uitgewisselde kapitaal vormen, spe-
len ze een cruciale rol in de patronagerelatie, waarin behalve Vos en de regenten ook een der-
de partij betrokken moet worden: het bredere publiek. De gedichten van Vos dienden als een 
platform voor de regenten om zich te profileren ten aanzien van de burgers en ten aanzien van 
elkaar; ze dienden als communicatiemiddel en onderhandelingsplatform in de relatie tussen 
Vos en de regenten; ze vervulden een vermaaksfunctie binnen regentenhuishoudens; en ze 
konden de publieke profilering van Vos ondersteunen. Porteman en Smits-Veldt schreven in 
Een nieuw vaderland voor de muzen over Vos als stadsdichter: ‘Zoals het een dichter in publieke 
dienst paste, zinspeelde hij maar zeer zelden op zijn persoonlijke relatie tot de bezongenen.’2 
Dat die relatie inderdaad niet direct aan de oppervlakte komt, zal alles te maken hebben gehad 
met het bredere publiek, maar onder de oppervlaktelaag is wel degelijk veel aandacht voor de 
patronagerelatie met de regenten. Deze kreeg vorm in en door de gedichten. 

Over de dichter Vos

In de inleiding heb ik verschillende vragen geformuleerd die het plaatsen van Vos in de lite-
ratuurgeschiedenis bemoeilijkt hebben. Het onderzoek naar de sociale verankering van zijn 
dichterschap verschaft mogelijke antwoorden. 

Eens te meer is gebleken dat die sociale verankering zeer sterk was, maar ook dat de politie-
ke elite daarin een belangrijkere rol speelde dan de literaire elite. Vos zal zeker literair prestige 
hebben willen verwerven en bepaalde poëticale ideeën hebben gehad, maar de manier waarop 
hij in zijn oeuvre over de dichtkunst schrijft, is in al haar dubbelzinnigheid keer op keer on-
dubbelzinnig te verbinden aan zijn relatie met de stadsregenten en de specifieke gelegenheid 
waarbij of persoon voor wie een gedicht geschreven is. De visualiteit in het werk van Vos kan te 
maken hebben met een persoonlijke voorkeur of een pessimistisch wereldbeeld, zoals Schen-

2  Porteman & Smits-Veldt 2008, 589.
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keveld-van der Dussen betoogd heeft,3 maar zal zeker ook verband houden met de voorkeur 
van de stadsregenten. Dat Vos zoveel beeldgedichten schreef zonder daarbij de maker te ver-
melden, blijkt te herleiden tot een vermaaksfunctie van deze gedichten in regentenhuishou-
dens en voor zijn talloze puntdichten geldt dat die hem in uiteenlopende contexten goed van 
pas kwamen, terwijl ze snel geschreven konden worden. Ik heb laten zien hoe Vos’ aandacht 
voor zijn glazenmakerschap in het teken staat van het verwerven van opdrachten en het on-
dersteunen van een bescheiden zelfprofilering en uit een analyse van gedichten met religieuze 
thematiek is gebleken dat Vos zich in dit opzicht niet zo nadrukkelijk uitsprak in verband met 
een campagne ter stimulering van de praktijk van tolerantie in Amsterdam.

Het opvallend grote gat tussen Vos’ twee tragedies Aran en Titus (1641) en Medea (1667) is 
minder makkelijk te verklaren, maar op basis van deze studie kunnen wel enkele suggesties 
geformuleerd worden. Aran en Titus functioneerde als Vos’ toegangskaartje voor de literaire en 
daarmee ook de politieke elite. Ik heb laten zien hoe Vos op dat succes nog jaren kon teren, niet 
alleen omdat het stuk tot na zijn dood nog regelmatig werd opgevoerd, maar ook omdat het 
hem de status van treurspeldichter verschafte. Voor het onderhouden van de dankzij Aran en 
Titus verkregen relaties in de elite bleek lyriek echter voldoende, met regelmatig een theatraal 
sausje om Vos’ betrokkenheid bij het theater te onderstrepen. Tijdgebrek is een zeer aanne-
melijke factor voor het uitblijven van een nieuwe grote tragedie, maar de noodzaak zal er ook 
niet echt geweest zijn. Was die er in 1667 dan wel? Zoals ik in hoofdstuk 4 heb laten zien, was 
Vos’ positie na de jaren zestig minder stabiel dan voorheen, en daarbij speelde zijn positie in 
de schouwburg een belangrijke rol. Nadat Vos de couppoging van Van Fornenbergh overleefd 
had, was het zaak te laten zien dat hij nog steeds een toneelvernieuwer was en volle zalen wist 
te trekken. De schouwburgverbouwing van 1665 bood hem daartoe gelegenheid. Vóór de ver-
bouwing had Vos er wellicht de middelen niet voor het succes van Aran en Titus te overtreffen, 
maar nu kon hij twee vliegen in één klap slaan door een heel nieuw spektakelstuk op het to-
neel te brengen en daarmee meteen de meerwaarde van de door hem gestimuleerde verbou-
wing te onderstrepen. Bij de opvoering van Medea konden alle spectaculaire nieuwigheden van 
het toneel ingezet worden – van de verzinkluiken waarin mensen konden verdwijnen (en in 
de gedaante van, bijvoorbeeld, een boom weer boven konden komen) tot de katrollenstellage 
die mensen en goden door de lucht kon laten vliegen. Dat Vos met deze nieuwe tragedie niet 
de literaire elite van zijn status en kunnen wilde overtuigen, maar wel de burgemeesters van 
het vernieuwende spektakel waarmee hij veel publiek kon trekken, blijkt nog eens extra door 
de opdracht aan Cornelis Witsen.

In het laatste hoofdstuk van dit boek heb ik laten zien hoe Vos en Vondel zich ieder op een 
andere manier aan de stadsregenten verbonden. De vele publicaties over dezelfde personen 
en onderwerpen maken aannemelijk dat dit geen vanzelfsprekendheid was. De concurrentie-
strijd die wel verondersteld is op basis van het toneel, is niet los te zien van de strijd om de gun-
sten van de stadsregenten. Het onderzoek daarnaar zou overigens nog veel uitgebreider ge-
daan kunnen worden, ik heb me voornamelijk beperkt tot secundaire literatuur over Vondel. 
Zeker is wel dat de sociale verankering van het dichterschap daarbij een rol zou moeten spelen.

3  Schenkeveld-van der Dussen 2001.
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De sociale verankering van het dichterschap in de Republiek

Vos was niet uniek, maar de intensiteit van zijn patronagerelatie met de Amsterdamse stadsre-
genten was wel opvallend groot. Hij had zowel op literair, professioneel als religieus vlak baat 
bij een goede relatie met de regenten, en hij had hen om uiteenlopende redenen veel te bie-
den. Bovendien was Vos een goede kandidaat voor een asymmetrische patronagerelatie omdat 
hij zelf geen deel uitmaakte van de regentenelite. De kring rond Hooft en Van Baerle, geleerde 
dichters die zelf door familiebanden deel uitmaakten van het regeringsnetwerk in Amster-
dam, hadden uiteraard de nodige contacten met leden van de magistraat en maakten daar, 
zoals gebruikelijk in de vroegmoderne tijd,4 gebruik van. Maar zij waren minder dan Vos af-
hankelijk van de Amsterdamse stadsregenten, omdat zij door afkomst of beroep al een goede 
positie in de maatschappij verworven hadden.5 Het dichten was voor hen een uitdagende vorm 
van communicatie en vrijetijdsbesteding. 

Hoewel de manier waarop Vos’ dichterschap sociaal verankerd was zich niet in alle opzich-
ten laat vergelijken met de sociale verankering van het dichterschap van dichters als Hooft of 
Van Baerle, en zelfs afwijkt van een toch zeer vergelijkbaar dichterschap als dat van Vondel (zo-
als in hoofdstuk 7 is gebleken), is het onderzoek naar Vos’ dichterschap aanleiding om ook voor 
andere dichters te veronderstellen dat sociale mogelijkheden en beperkingen de productie be-
paalden en dat andersom gedichten de sociale omstandigheden konden beïnvloeden. Hoe en 
in welke mate, dat zal verder onderzoek uit moeten wijzen: het zal voor schrijvende vrouwen, 
die minder makkelijk bescherming kregen van overheden, weer heel anders zijn geweest dan 
voor dichters-predikanten, bij wie professie en dichterschap vooral door elkaar liepen in het 
aanspreken van hun gemeenschap, of bij ‘anti-idealistische’ dichters als Six van Chandelier en 
Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670), die op het eerste oog geen individuele belan-
gen gehad lijken te hebben met hun gedichten, maar daarin wel opvallend persoonlijk zijn.6 
In al deze gevallen geldt dat de analyse van het dichterschap baat heeft bij oog voor het functi-
oneren van gedichten in relaties van dienst en wederdienst. 

Het onderzoek naar Vos’ dichterschap heeft aangetoond dat er tussen eer en financiële voor-
delen veel te halen viel voor dichters en dat patronage daarbij een leidend principe kon zijn – 
ook in de burgerlijke cultuur van de Republiek. Gedichten vervulden een centrale rol binnen 
zo’n patronagerelatie en in de driehoeksverhouding tussen patroon, dichter en publiek. De li-
teraire en maatschappelijke machtssystemen die hierbij een rol speelden boden niet alleen be-
perkingen, maar ook mogelijkheden, dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop de omgang 
met literaire conventies ingezet kon worden of gepercipieerd kon worden als deel van praktijk 
en profilering van het dichterschap. De praktijk van het vroegmoderne dichterschap was, kort-
om, sterk sociaal verankerd en gedichten dienden daarbij niet alleen als communicatiemiddel 

4  Zie over de vroegmoderne cultuur van dienst en wederdienst de inleiding.  

5  Voor Van Baerle gaat dit niet helemaal op. Ook Van Baerle had zijn positie in Amsterdam moeten veroveren nadat hij 

was weggestuurd uit Leiden, maar tegen de tijd dat Vos hem leerde kennen was de positie van Van Baerle gevestigd. Vgl. 

over Van Baerle Blok 1976.

6  Over vrouwelijk schrijverschap bijvoorbeeld Schenkeveld-van der Dussen e.a. 1997; over dichters-predikanten 

Stronks 1996; over de anti-idealistische dichters Schenkeveld-van der Dussen 1997 en Schenkeveld-van der Dussen & De 

Vries 2007. 
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tussen dichter en eventuele geadresseerde(n), maar konden tal van andere functies vervullen. 
Hoewel zeventiende-eeuwse dichters van hun literaire productie niet konden leven, kon deze 
hen wel degelijk tot voordeel zijn.

Dit boek heeft nieuw licht geworpen op het dichterschap van Jan Vos en handvatten gegeven 
voor verder onderzoek naar het zeventiende-eeuwse dichterschap. Het is gebleken dat de au-
teur, hoewel hij/zij niet de betekenisgever van het literaire werk is, niet buiten beschouwing 
kan blijven in onderzoek naar het sociale functioneren van poëzie. Het gaat daarbij niet alleen 
om de rol van literator, maar ook om allerlei andere rollen en posities van een auteur in de 
maatschappij.7 Hoewel Vos en zijn tijdgenoten zelf vooral benadrukten dat het enige eigen-
belang dat zij bij hun dichtkunst hadden, het nastreven van eer was, en geld verdienen met 
dichten vrijwel onmogelijk was, moet toch geconstateerd worden dat dichters wel degelijk 
voordeel konden halen uit hun literaire werk. Dat voordeel moet alleen in eerste instantie niet 
financieel, maar sociaal geduid worden.

7  Vgl. ook Colclough 2003.
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Summary
Poets and Earnings: The Social Embedding of 
the Authorship of Jan Vos (1610-1667)

It is generally believed that hack writing in the Dutch Republic only arose in the eighteenth 
century, coming to play a more significant part in the nineteenth century. Yet authors re-
ceived payment for their work long before that, as we know from numerous examples from 
the late Middle Ages. So, what was the situation for the Dutch Golden Age? Poets at the time 
were very pronounced about writing for honour alone and indeed there are few examples of 
financial rewards for literary works. Because poets as a rule did not share in the profits yielded 
by their printed works, there was no commercial authorship to speak of. Structurally subsi-
dised authors were few to none, moreover, because the Republic – unlike surrounding coun-
tries – lacked a flourishing court culture or dominant church who could have served as patrons 
for the arts. Yet patronage takes up a key position in answering the question of Dutch seven-
teenth-century poets’ earnings.

The Dutch Republic featured a culture of reciprocity and it is likely that literary men parti-
cipated in it too. Studies on literary patronage in bourgeois culture of the seventeenth-century 
Republic are few in number, however, and are mainly centred on the figure of the patron and 
the benefits of patronage from his point of view. So far, benefits on the part of poets and the 
role of the literary work in the relation of patronage have hardly been addressed. The present 
study means to change this. Taking as a starting point the dominance of reciprocal patronage 
in the bourgeois culture of the Republic, it examines how social circumstances determined the 
production of poetry by seventeenth-century poets and, conversely, how this poetical produc-
tion determined the poets’ social circumstances.

A central case study in this is formed by the authorship of Jan Vos (1610-1667). Born and 
bred in Amsterdam, the poet was a glazier by profession and belonged to the well-to-do mid-
dle class. In his spare time he wrote two tragedies, a farce, and more than 1400 poems. Vos’s lit-
erary production was appreciated by a broad audience, but as far as we can tell he did not share 
in the profits from his published works. Just like his fellow poets he would repeatedly stress to 
be writing for honour alone. But his authorship was strongly embedded in society and a large 
number of his poems were addressed to men wealthier and more powerful than Vos himself: 
the Amsterdam regents. This raises the question of the kind of gains Vos could draw from his 
authorship, socially as well as financially, and what part was played by his poems in this. 

In answering these questions, the present study joins two different literary historical de-
bates. In the first place this study aims to contribute to research into poets and their earnings 
in the seventeenth-century Republic along the lines sketched above. Secondly, it will shed new 
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light on the life and work of Vos. The reception of his work has been quite heterogeneous af-
ter his death, and even now a debate continues on a number of aspects in his work. The pre-
sent study offers new answers to questions that keep recurring, such as the dominant role of 
the visual in his work, the limited role of religion, the relation between Vos and Joost van den 
Vondel, the remarkably long gap between the two tragedies Vos wrote and the emphatic op-
position between glaziership and authorship in Vos’s own work as well as in contemporary 
sources.

The present study’s introductory chapter shows how Vos, due to the enthusiastic reception 
of his first tragedy Aran en Titus (1641), came to form part of a network of literary men, earning 
him the position of ‘poet’ which brought him into touch with the Amsterdam regent elite. 
This connection crucially effectuated the social embedding of Vos’s authorship; his poems par-
took of and shaped a relation of patronage with the Amsterdam city regents.

Vos’s poems and tableaux vivants contributed to the regents’ social standing and to the im-
age they wished to give off.  He could support their policy in his poems. In return, he would oc-
casionally receive financial compensation, but this was not very usual. There were no patrons 
in the true sense of the word offering (material) support on a structural basis because of Vos’s 
surplus cultural value; but (social) capital was exchanged in a reciprocal relation by means of 
and in the poems. It was possible for Vos to benefit not just as a poet, but in different social 
roles, from his good relations with the regents and to offer something in exchange as well. 
Chapters two to six are centred on the roles on which the patronage relation between Vos and 
the regents was founded; those of city poet, house poet, man of the theatre, glazier, and toler-
ant Roman Catholic.

In his role as city poet, Vos praised in countless poems and tableaux vivants the city coun-
cil’s policy. In exchange he would occasionally be asked to write a poem, and more often than 
that to design a tableau vivant, both for pay. Outside the city council he would also write po-
ems in praise of city regents, and with a few of them he functioned as a house poet of sorts. 
This was especially the case with the Huydecoper family, and somewhat less so with the Hin-
lopen family and the Witsens. In their homes Vos combined praise with education and en-
tertainment. To be invited at regents’ homes might yield some financial gain, but such occa-
sions were especially useful for extending his network. These homes were visited by relatives, 
friends, and fellow regents who in one way or another could be important to Vos. His connec-
tions with regents formed the building blocks for his reputation. Being a house poet meant 
that he was regularly invited or that he received presents; and of course it also boosted his role 
as city poet.

In 1647 Vos was appointed one of the six theatre leaders, due, most likely, not just to his suc-
cess in the theatre alone but also to his being well connected to the city regents. The burger-
masters had a say in the matter of the theatre leaders’ annual reappointments. It was an honor-
ary position which could bring certain benefits to Vos as a playwright, while at the same time 
he could look after the representative and social interests at stake for the burgomasters in this 
city institution. Perhaps he managed to acquire some glazier commissions in the theatre. Be-
ing a glazier meant that Vos could equally be employed in the renovation or construction of 
many other buildings in town. He became the “city glazier” from 1652, a position he proba-
bly acquired thanks to his patronage connections with the regents. The same was true for the 
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abundant liberties he had in calvinist Amsterdam. Most city regents propagated a policy of 
tolerance with respect to those with a different faith, and this suited Vos, who was a Roman 
Catholic, very well. In this respect he also met the regents halfway, by behaving as a tolerant 
catholic and generally refraining from religious disputes. Vos adhered to the freedom of reli-
gion and favoured a pragmatic view on how people with different ideas on faith should live 
together, without pushing things to far or posturing to emphatically as a Roman Catholic.

Although Vos’s poems were only one element in the exchange of capital, they did play a cru-
cial part in the relation of patronage, which involved a third party apart from Vos and the re-
gents: the public at large. The poems by Vos served to cast a public profile of the regents both in 
relation to citizens and to each other. They also acted as a means of communication and arena 
of negotiation between Vos and the regents, served to create some entertainment within the 
homes of regents, and could moreover buttress Vos’s public profile. The relation of patronage 
took shape in and through the poems.

Insight into the social embedding of Vos’s authorship offers a new perspective in the re-
search on how Vos and Vondel related to one another as poets (in literary history this relation is 
often felt to be problematic), which is therefore addressed in chapter seven. Vos and Vondel of-
ten covered the same subjects – for at least 150 of Vos’s poems an equivalent in the work of Von-
del can be found – and it is striking that these were often topics concerned with Amsterdam, 
such as the opening of the new town hall in 1655 or the fire of the New Church in 1645, and of 
course the Amsterdam regents themselves. A comparative study of these poems shows that the 
poets each took a different course in approaching the Amsterdam patrons, which meant they 
were not hindering each other, although this strategy could have been inspired by competi-
tiveness. For example, the different town hall poems by the two poets both served to account 
for and extol the major project of building the town hall, but this objective was carried out in 
different modes: Vondel wrote an argumentative, political-philosophical poem, whereas Vos 
produced an allegorical spectacle.

The concluding chapter also addresses some other questions on Vos’s authorship. Social 
embedding turns out to have been an important constituent of his poetics. The visual na-
ture of his work is connected to the city regents’ preference for the visual, and the countless 
ekphrastic poems will have had a function of entertainment in the homes of the same regents. 
Vos’s paying attention to glaziership in his work has to do with acquiring commissions as a 
glazier and betrays a kind of self-promotion, while his limited attention to matters of faith 
should be seen in light of supporting the stance of tolerance his patrons adhered to. The re-
markably large gap between the two tragedies by Vos remains an intricate question, but most 
certainly it had to do with Vos’s function as theatre leader and the appreciation this entailed 
in the circles of regents. It was only when his position became less stable in the 1660s, that he 
started upon his second tragedy, Medea.

This study into the social embedding of Jan Vos’s authorship generates moreover a new 
perspective on poets and earnings. Between honour and financial gains seventeenth-century 
poets could shore up quite a lot, and patronage could be a leading principle in this – also in the 
bourgeois culture of the Dutch Republic. Poems took up a central position in such a relation 
of patronage as well as in the triangular relation between patron, poet, and audience. The lit-
erary and social systems of power that played a role in this entailed limitations, but possibili-
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ties too. This appears for example from the way in which the use of literary conventions could 
be deployed or perceived as partly constituting the practice and profile of authorship. In short, 
the practice of early modern poetical authorship was strongly socially embedded and poems 
did not only serve as a means of communication between poet and possible addressees, but 
could fulfil numerous other functions too. Although seventeenth-century poets themselves 
would mainly proclaim they had no other intention in their art but the quest for honour and 
that it was nearly impossible to earn money by writing poetry, the conclusion must be that 
there was such a thing as hack writing avant la lettre. It was possible, after all, for poets to draw 
bene fits from their literary work. Those benefits should primarily be interpreted not in finan-
cial terms, but socially. 

Translation: Aleid Fokkema 
(Lighthouse Texts)



Samenvatting
Dichters en verdiensten. De sociale verankering 
van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667)

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in de Republiek pas in de acht-
tiende eeuw opkwam en in de negentiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Toch wa-
ren er lang daarvoor al auteurs die verdienden aan hun werk. Vooral uit de late middeleeuwen 
kennen we daar voorbeelden van. Hoe zat dit in de Gouden Eeuw? Dichters beweerden in die 
tijd bij hoog en laag dat ze enkel voor de eer dichtten, en voorbeelden van financiële vergoe-
ding voor literair werk zijn schaars. Omdat dichters in de regel niet meeprofiteerden van de 
opbrengsten van hun gedrukte werk, bestond er vrijwel geen commercieel schrijverschap. 
Structureel gesubsidieerde auteurs waren er ook nauwelijks, omdat er in de Republiek – in te-
genstelling tot omringende landen – geen bloeiende hofcultuur of dominante kerk was die als 
patroon kon fungeren. Toch speelt patronage een sleutelrol bij het beantwoorden van de vraag 
naar de verdiensten van Nederlandse zeventiende-eeuwse dichters. 

Er heerste in de Republiek een cultuur van dienst en wederdienst en het is aannemelijk dat 
ook literatoren daaraan meededen. Naar literair patronaat in de burgerlijke cultuur van de ze-
ventiende-eeuwse Republiek is echter nog weinig onderzoek gedaan en voor zover het gedaan is, 
stelt dit meestal de patroon en diens voordelen centraal. Vragen naar de voordelen die dichters 
bij de patronagerelatie hadden en welke rol het literaire werk speelde in die relatie zijn nauwe-
lijks gesteld. Deze studie brengt daar verandering in. Uitgaande van de dominantie van een we-
derkerig patronagesysteem in de burgerlijke cultuur van de Republiek, wordt onderzocht hoe 
sociale omstandigheden de gedichtenproductie van zeventiende-eeuwse dichters bepaalden 
en andersom hoe die gedichtenproductie de sociale omstandigheden van de dichters bepaalde.

De centrale casus daarbij is het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Deze in Amsterdam 
geboren en getogen dichter verdiende zijn geld als glazenmaker en behoorde tot de gegoede 
middenstand. In zijn vrije tijd schreef hij twee tragedies, een klucht en ruim 1460 gedichten. 
Vos’ literaire productie vond aftrek bij een groot publiek, maar hij deelde voor zover bekend 
niet in de omzet van zijn uitgaven. Net als zijn collegadichters benadrukte Vos zelf dan ook re-
gelmatig dat hij enkel voor de eer dichtte. Zijn dichterschap was echter sterk sociaal verankerd 
en veel van zijn gedichten waren geadresseerd aan mensen die rijker en machtiger waren dan 
Vos zelf: de Amsterdamse regenten. Dat roept de vragen op wat het dichterschap Vos opleverde, 
in sociaal en financieel opzicht, en welke rol de gedichten daarbij speelden.       

Door deze vragen te beantwoorden, kan dit boek een bijdrage leveren aan twee literair- 
historische debatten. In de eerste plaats beoogt dit boek, langs de hierboven geschetste lijnen, 
een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar dichters en verdiensten in de zeventiende-



samenvatting 245

eeuwse Republiek. Daarnaast werpt het nieuw licht op leven en werk van Vos. De receptie van 
Vos na zijn dood is zeer heterogeen geweest, en nog steeds wordt over een aantal aspecten van 
zijn werk gedebatteerd. Dit boek biedt nieuwe antwoorden op telkens terugkerende vragen 
zoals die naar de dominantie van het visuele in Vos’ werk, zijn beperkte aandacht voor het ge-
loof, de verhouding tussen Vos en Vondel, de opvallend lange toneelstilte tussen Vos’ twee tra-
gedies en de nadrukkelijke oppositie tussen glazenmakerschap en dichterschap in Vos’ eigen 
werk en in contemporaine bronnen.    

In een inleidend hoofdstuk wordt getoond hoe Vos dankzij de enthousiaste reacties op zijn 
eerste tragedie Aran en Titus vanaf 1641 deel ging uitmaken van een netwerk van literatoren en 
uiteindelijk via die literatoren, met de in hun kringen verworven status van ‘dichter’, in con-
tact kwam met de Amsterdamse regentenelite. Deze is cruciaal voor de sociale verankering van 
Vos’ dichterschap: zijn gedichten maakten deel uit van en gaven vorm aan een patronagerela-
tie met de Amsterdamse stadsregenten. 

Met zijn gedichten en vertoningen (tableaux vivants) droeg Vos bij aan het aanzien van de 
regenten en aan het beeld dat zij van zichzelf wilden uitdragen. Hij kon in zijn gedichten hun 
beleid ondersteunen. Daar tegenover stond af en toe een financiële vergoeding, maar dit was 
niet erg gebruikelijk. Er was geen sprake van mecenassen die hem op structurele basis (materi-
eel) ondersteunden vanwege zijn culturele meerwaarde, maar er werd binnen een wederkerige 
relatie (sociaal) kapitaal uitgewisseld in en door de gedichten. Niet alleen als dichter, maar in 
verschillende maatschappelijke rollen kon Vos profiteren van een goede relatie met de regen-
ten, en hen tegelijkertijd iets bieden. In de hoofdstukken twee tot en met zes staan de rollen 
centraal waarop de patronagerelatie tussen Vos en de regenten berustte: de rol van stadsdich-
ter, huisdichter, theaterman, glazenmaker en verdraagzame katholiek.

Als stadsdichter prees Vos in tal van gedichten en vertoningen het beleid van de stadsre-
gering. In ruil daarvoor kreeg hij af en toe een dichtopdracht waarvoor hij betaald werd. Va-
ker nog werd hij gevraagd tegen betaling vertoningen te ontwerpen. Ook buiten het stadhuis 
schreef Vos lovende gedichten over stadsregenten, en bij enkelen functioneerde hij als een 
soort huisdichter. Dat gold met name de familie Huydecoper, in mindere mate ook de fami-
lies Hinlopen en Witsen. In deze huishoudens combineerde Vos lofprijzingen met onderricht 
en vermaak. Uitnodigingen bij regenten thuis konden hem financieel iets opleveren, maar ze 
waren vooral ook nuttig voor het uitbreiden van zijn netwerk. Bij de regenten thuis kwamen 
familieleden, vrienden en collega’s over de vloer die iets voor Vos konden betekenen. Contac-
ten met regenten waren bouwstenen voor Vos’ reputatie. Het huisdichterschap leverde hem 
regelmatig uitnodigingen en geschenken op, en had natuurlijk ook een gunstige uitwerking 
op zijn stadsdichterschap. 

Dat Vos in 1647 aangesteld werd als één van de zes schouwburghoofden, zal behalve met 
zijn toneelsuccessen ook te maken hebben gehad met zijn goede relatie met de stadsregen-
ten. De burgemeesters hadden een vinger in de pap bij de jaarlijkse herbenoemingen van de 
schouwburghoofden. Het was een erefunctie waar Vos als toneeldichter zijn voordeel mee kon 
doen, terwijl hij tegelijkertijd zorg kon dragen voor de representatieve en maatschappelijke 
belangen die de burgemeesters bij de stedelijke instelling hadden. Misschien kon hij zichzelf 
als glazenmaker af en toe een klus in de schouwburg bezorgen. Als glazenmaker kon Vos door 
de stadsregenten echter ook bij de renovatie of nieuwbouw van vele andere gebouwen ingezet 
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worden. Vanaf 1652 werd hij ‘stadsglazenmaker’, een functie die hij waarschijnlijk aan zijn pa-
tronagerelatie met de regenten te danken had. Dat gold ook voor de vele vrijheden die hij had 
in het calvinistische Amsterdam. De meeste stadsregenten propageerden een tolerant beleid 
ten aanzien van andersgelovigen en daar voer Vos als katholiek wel bij. Hij kwam de regenten 
in dit opzicht dan ook tegemoet door zich op te stellen als een verdraagzame katholiek en nau-
welijks deel te nemen aan inhoudelijke geloofstwisten. Vos ondersteunde godsdienstvrijheid 
en een pragmatische omgang tussen mensen met verschillende ideeën over het geloof zonder 
een en ander op de spits te drijven of zich nadrukkelijk te profileren als katholiek.

Hoewel de gedichten van Vos slechts een deel van het uitgewisselde kapitaal vormen, spe-
len ze een cruciale rol in de patronagerelatie, waarin behalve Vos en de regenten ook een der-
de partij betrokken moet worden: het bredere publiek. De gedichten van Vos dienden als een 
platform voor de regenten om zich te profileren ten aanzien van de burgers en ten aanzien van 
elkaar. Verder dienden ze als communicatiemiddel en onderhandelingsplatform in de relatie 
tussen Vos en de regenten, vervulden ze een vermaaksfunctie binnen regentenhuishoudens 
en konden ze de publieke profilering van Vos ondersteunen. De patronagerelatie kreeg vorm 
in en door de gedichten. 

Het inzicht in de sociale verankering van Vos’ dichterschap biedt een nieuw perspectief 
voor het onderzoek naar de (in de literatuurgeschiedenis als problematisch ervaren) verhou-
ding tussen het dichterschap van Vos en Vondel, die daarom in een zevende hoofdstuk aan de 
orde gesteld wordt. Vos en Vondel schreven vaak over dezelfde onderwerpen – voor zeker 150 
gedichten van Vos is in het werk van Vondel een equivalent te vinden –, en opvallend vaak be-
trof het ‘Amsterdamse’ onderwerpen, zoals de opening van het nieuwe stadhuis in 1655 of de 
brand in de Nieuwe Kerk in 1645, en natuurlijk de Amsterdamse regenten zelf. Uit een vergelij-
king van die gedichten blijkt dat de dichters in hun benadering van de Amsterdamse patronen 
ieder een andere route kozen, waardoor ze elkaar niet in de weg zaten, maar die misschien wel 
ingegeven was door wedijver. De stadhuisgedichten van de twee dichters bijvoorbeeld dienden 
allebei om het grote stadhuisproject te verantwoorden en op te hemelen, maar dit doel werd 
door Vondel verwezenlijkt in een betogend politiek-filosofisch gedicht, terwijl Vos er een al-
legorisch spektakel van maakte.  

In het besluit worden ook andere vragen over Vos’ dichterschap beantwoord. De sociale ver-
ankering blijkt een belangrijke factor te zijn in zijn poëtica. De visualiteit in zijn werk moet 
gezien worden in het licht van de voorkeur van de stadsregenten voor het visuele en de talloze 
beeldgedichten zullen een vermaaksfunctie hebben gehad in de huishoudens van diezelfde 
regenten. Vos’ aandacht voor zijn glazenmakerschap heeft te maken met het verwerven van 
glazenmakersopdrachten en het ondersteunen van een bescheiden zelfprofilering, terwijl de 
beperkte aandacht voor het geloof in verband gebracht moet worden met het ondersteunen 
van de praktijk van tolerantie waar Vos’ patronen voor stonden. Het opvallend grote gat tus-
sen de twee tragedies van Vos blijft lastig te verklaren, maar zal zeker te maken hebben gehad 
met Vos’ functie als schouwburghoofd en de waardering die hij daarmee verwierf in regenten-
kringen. Pas toen zijn positie in de jaren zestig minder stabiel werd, begon hij aan zijn tweede 
tragedie Medea.  

Het onderzoek naar de sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos heeft boven-
dien geresulteerd in een nieuw perspectief op dichters en verdiensten. Er viel tussen eer en fi-
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nanciële voordelen veel te halen voor zeventiende-eeuwse dichters, en patronage kon daarbij 
een leidend principe zijn – ook in de burgerlijke cultuur van de Republiek. Gedichten vervul-
den een centrale rol binnen zo’n patronagerelatie en in de driehoeksverhouding tussen pa-
troon, dichter en publiek. De literaire en maatschappelijke machtssystemen die hierbij een rol 
speelden, boden niet alleen beperkingen, maar ook mogelijkheden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de manier waarop de omgang met literaire conventies ingezet of gepercipieerd kon worden 
als deel van praktijk en profilering van het dichterschap. De praktijk van het vroegmoderne 
dichterschap was, kortom, sterk sociaal verankerd en gedichten dienden daarbij niet alleen als 
communicatiemiddel tussen dichter en eventuele geadresseerde(n), maar konden tal van an-
dere functies vervullen. Hoewel zeventiende-eeuwse dichters zelf vooral benadrukten dat het 
enige eigenbelang dat zij bij hun dichtkunst hadden, het nastreven van eer was, en geld ver-
dienen met dichten vrijwel onmogelijk was, moet toch geconstateerd worden dat er zoiets be-
stond als een broodschrijverschap avant la lettre. Dichters konden wel degelijk voordeel halen 
uit hun literaire werk. Dit moet alleen in eerste instantie niet financieel, maar sociaal geduid 
worden.



Bijlagen

Bijlage 1

Verjaardagsgedicht voor Van Baerle zoals afgedrukt in Westerbaen 1644 en Vos 1658(c) (A, ‘De geest van Titus An-

dronikus, Aan D. Kaspar van Baarle, Professor (…). Op het verjaaren’);1 en in Adg I, 276-277 (B, ‘Verjaaren van den E. 

Heer Professor Barleus, &c.’)   

 A  B 

   De geest van Titus Andronikus spreekt:

 O Roem der wijdt-beroemde mannen!  O Roem der wydtberoemde mannen!

  * De goudt-mijn van de fiere leeuw,   Het Y, de goudtmyn van de Leeuw, 

 Had zich noch, nauwlijx uytgespannen,  Hadt zich noch nauwlyks aangespannen,

  Gelijk als in Saturnus eeuw,   Om met een aangenaam geschreeuw

5 Om uw’ geboorten-dagh te streelen,  ’t Verjaaren van uw konst te melden,

  Met t’overliefelik geschal,   Of ik verliet het zaaligh hof,

 Van uytgepikten maagde-keelen!  Het lustpriëel der dappre helden,

  Of ik verliet het zaal’ge dal,   Om u met nimmerquynendt lof,

 Om uwe hersen-schaal te sieren,  Op ’t allerheerelykst te kroonen:

10  Die my zoo sierlijk heeft gemelt,   Want gy hebt my in ’t top getilt.

 Met d’Elizeesche lauwerieren,  Men moet de deugdt met dank beloonen.

  * Terwijl het overstrijtbaer schelt   Uw veeder strekte my een schildt.

 Omgordelt met een riem van schansen,  De vaarzen doen my eeuwigh leeven.

  En d’overlangh befaamde rijn,   De poëzy verduurt de tydt:

15 * Betulebandt met toorentransen,  Zy rukt al wat de braafst’ bedreeven,

  Met ’t Y en Amstel twistigh zijn,   Ten graf uit, in ’t gezicht der Nydt.

 Om d’eer van uw doorluchte dichten;  De dichtkunst kan de Doodt verdelgen. 

  O gadeloose Redenaar!   Vernuft is starker dan Geweldt.

 Die my tot uwen dienst verplichten,  Ontfang myn krans van lauwertelgen,

20  Ontfangt dan op ’t besneeuwde hayr,   Terwyl het overstrydtbaar Scheldt,

 Zoo veel vergoode lauwerblaaren,  Omgordelt met een riem van schanssen,

  Als ’t getal van uwe jaaren.   En d’overlangvermaarde Ryn,

 *Amsterdam *Antwerpen *Leyden  Getullebandt met toorentranssen,

    Met Gysbrechts Amstel twistigh zyn, 

1  Ik heb de tekst overgenomen uit Westerbaen 1644.



  25 Om d’eer van uw vergoode dichten.

    Ik toon u in ’t begin van ’t jaar,

   Niet meer dan schaaduwen van plichten.

    Ontfangtz’ op uw besneeuwde hair.

   Laat andre met een Rykskroon praalen.

  30  Het goudt is voor een korte poos. 

   De lauwer vreest geen blixemstraalen. 

    De Wijzen kroont men voor altoos. 

Bijlage 2

Gedicht voor Jan Six zoals opgenomen in Six’ Album Pandora (in Vos’ handschrift) en afgedrukt in VNG I (1651), Klioos 

Kraam 1656 en Vos 1658(c) (A, ‘Aen Joan Six, toen ik Hooft van de Schouburg wierdt’);2 en zoals afgedrukt in Adg I, 282-

283 (B, ‘Aan den Ed. Heer Kommissaris Mr. Joan Six, toen ik Hooft van de Schouwburg wierdt’) 

 A    B

 Vraagt gy, ô Six wat ik kan maaken,  Vraagt gy, o Six! wat ik kan maaken, 

  Nu ik voor Hooft ter Schouburg gaa?   Nu ik voor Hooft ter schouwburg tree?

 Ik bou ’er hemelhooge daaken.  Hier bouw ik hemelhooge daaken.

  Ik kies, alleen door mijn genaa,   Daar breng ik vlooten in de zee.

5 Meer Kaizers dan de Zeeven keuren,  Oudt Roomen hadt in zeven jaaren,

  Die in ’t beroemt Garmanje zijn.   Tot dartigh kaizers na elkaâr.

 Gy kunt my staâgh rechtvaerdigh speuren.  Ik kies, dit zyn noch vremder maaren,

  Hier meng ik most, en gins fenijn.   Meer kaizers in een enkel jaar.

 Ik heb de rijken in mijn handen.  Wie machtigh is vertoont de blyken.

10  Nu zet ik hoofden voor ’t gevecht.   De noodigheidt mach veel bestaan.

 ’k Ontwring de felle dwingelanden,  Myn zorgen zyn voor arm en ryken.

  De schenners van het heiligh recht,   Door zorg bewaart men d’onderdaan.

 De paarelrijke septerstaaven,  Ik heb de Staaten in myn handen.

  En geef ze met hun goudekroon,   Nu zet ik hoofden voor ’t gevecht.

15 Aan d’aller minst van hunne slaaven.  ’k Ontwring de felle dwingelanden,

  De deugdt verkrijgt in ’t endt haar loon.   De schenners van het heilig recht,

 Nu schep ik duivels voor de quaaden.  Tot schrik der quaân, de paarelstaven,

  Dan wy ik weêr een Englenschaar.   En geefze met hun goude kroon,

 Ik geef een Vorst doorluchte Raaden;  Aan d’allerminst’ van hunne slaaven.

20  En help hem vaak uit groot gevaar.   De deugdt verkrygt in ’t endt haar loon.

 Maar dat het wonderst schijnt van allen,  Nu schep ik duivels voor de quaaden.

  Is dat ik zoo veel Cezars maak,   Dan wyd’ ik weêr een englestoet.

 En zelf niet op de troon kom brallen.  Ik wys den Vorsten wyze Raaden.

  Hier blijkt dat ik de staatzucht wraak.   Zoo voeg ik ’t ampt naar elks gemoedt.

25 Of eist gy ander blijk van wraaken?  Wie heerst moet volk en tyden kennen.

  Zoo neem mijn voorhuis tot uw wijk:   Een bloodthart past geen oorlogszwaardt.

2  Ik heb de tekst overgenomen uit Klioos Kraam 1656, 55-56.  
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Hier doet de buik my glaazemaaken.  De dappre zoekt geen schrandre pennen.

 Dit is, ô Six! mijn grootste blijk.   Elk mensch heeft een bezonder’ aart.

   Dat hier het wonderst’ schynt van allen,

  30  Is dat ik zoo veel Cezars maak,

   En zelf niet op de troon kom brallen.

    Zoo blykt dat ik de Staatzucht wraak.

   Of eist gy ander blyk van wraaken?

    Zoo neem myn voorhuis tot uw wyk:

  35 Hier doet de buik my glaazemaaken.

    De zeekerheidt bestaat in blyk.

Bijlage 3

‘Aen Elisabet van Baarle, &c.’ zoals afgedrukt in Westerbaen 1644 en Vos 1658(c) (A);3 en in Adg I, 289-292 (B).   

 A B 

 Aen Elizabet van Baarle.  Aan Elisabet van Baarle, &c. 

 Ay Elizabeth van Baarle!  Ey Elizabet van Baarle!  

  Laat het flonkerende git,    Laat het flonkerende git

  Dat’er in uw ooghjes zit,    Dat in uwen oogen zit,

 Niet langhs uwe kaakjes dwaarle:   Niet langs uwe kaaken dwaarle’:

5 Of vergun mijn pen te zwemmen,  Of vergun myn pen te zwemmen

  In dit kostelijke bat,   In dit kostelyke badt,

  Eer het biggelende nat   Eer het biggelende nat

 Weer tot git begint te stremmen;  Weêr tot git begint te stremmen:

 Zoo behoef ik niet te loopen   Zoo behoef ik niet te loopen

10  Naar het steyle Helikon,   Naar het steile Helikon,

  Om myn veder in de bron   Om myn veeder in de bron

 Vande vlugge henghst te doopen;  Van de vlugge hengst te doopen:

 Want ick zouw d’Aaloude dichten,   Want ik zou de heldendichten

  Van Homerus en Virgiel,   Van Homerus en Virgiel,

15  Diemen als twee Goden hiel,   Die men als twee gooden hiel,

 Voor mijn zwangre schacht doen zwichten,  Voor myn zwangre pen doen zwichten,

 Als het kabblen van de stroomen,  Als het kabblen van de stroomen,

  Voor het zwalpen van de Zee:   Voor het zwalpen van de zee.

  Deelme dan wat drupjes mee,   Deel my toch wat drupplen meê:

20 Want kan ik van ’t git bekomen,  Want kan ik van ’t git bekoomen,

 Zoo zal d’afgerechte Anne!  Zoo zal d’afgerechte Anne,

  Die mijn glas tot gruys wouw slaan,   Die myn glas tot gruis wou slaan;

  Ia de snedig’ Adriaan,   Zelf de sneedig’ Adriaan’,

 En de geestige Zuzanne,  En de zeedige Suzanne,

25 Al mijn glas en loot verdelgen:  Al myn glas en loodt verdelgen:

3  Ik heb de tekst overgenomen uit Westerbaen 1644.
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  En mijn onghesierde kruyn,   Ja myn ongesierde kruin,

  Met een eeuwigh groene tuyn,   Met een eeuwigh groenetuin

 Van gewyde lauwertelgen,  Van gewyde lauwertelgen,

 Op het heerelyxt bekransen;  Op het heerelykst bekransen; 

30  ’t Schelle keeltje van Iozijn,   ’t Schelle keeltje van Jozyn, 

  Die de ouw’ en nieuwe Rijn,    Die hier d’oud’ en nieuwe Rhyn 

 Op’er maatgezang doet dansen,  Op haar maatgezang doet dansen, 

 Zouw ik ’t lof dés Drossaarts geven!   Zou ik ’t lof des Drossaarts geeven:  

  Die uyt d’een in d’andre Eeuw,   Die uit d’een in d’ander’ eeuw,

35  Door ’t ontwarre van de Leeuw,    Door ’t ontwarren van de leeuw,

 Als een Tacitus zal leven.  Als een Tacitus zal leeven.

 Vossius zouw geen meer blokken,   Schrandre blaân zyn staale muuren.

  Inde halfverslete blaan,    ’t Woên des Tydts heeft nimmer vat

  Want hy zouw zijn lust verzaân,   Op een gauw vernuft gehadt.

40 Met zijn Vossen op te fokken,  Wysheidt kan de Doodt verduuren.

 Door het merrigh van mijn vaarzen.  Vossius zou geen meer blokken

  Las de Vondel van mijn rijm:   In de halfversleete blaân:

  Helpme, riep hy, of ik zwijm!   Want hy zou zyn lust verzaân

 Nu de Vos met Grieksche laarzen,  Met zyn Vossen op te fokken

45 Op het Treurtoonneel komt stoffen;  Door het merg van myne vaarzen.

  En bewijst my door zijn doen,   Las van Vondel myn gedicht,

  Dat ik met gheen hooge schoen,   Help my, riep hy, of ik zwicht:

 Maer met onghekurkte sloffen,  Vos verschynt op hooge laarzen.

 Inde slobberighste hoeken,  Hy behoeft geen vreemde taalen.

50  Jaa als in een modderkolk,   Schoolgeleertheidt is niet waardt.

  By het harssenlooze volk,   Dichtkunst spruit uit schrander aart.

 Stoff voor myne pen gaa zoeken.  ’t Brein gedoogt geen nauwe paalen.

 Mostert zouw het rymen staken,  Mostert zou het dichten staaken,

  Om de Goddelijke kracht,   Om de loffelyke kracht

55  Van mijn gadelooze schacht,   Van myn gaadelooze schacht,

 Spijt d’aaloude in acht spraken,  Spyt d’aalouden, in acht spraaken

 Op het ongemeenst te melden.  Op het ongemeenst’ te melde’.

  Koster die aan d’Amstelstroom   Koster, die aan d’Amstelstroom,

  Trotst ’t tooneel-huis van oudt Room,   Trots de Schouwburg van oudt Room’,

60 ’t Nederduytsch toonneel-huys stelden;  D’eerste Duitsche Schouwburg stelde,

 Zeide: wegh met balsem reuken,  Zeide: weg met balssemreuken;

  Wegh met artzeny te biên,   Weg met artzeny te biên,

  Aan de hallef doode liên,   Aan de halfgesturve liên; 

 Want ik zalze door de spreuken,  Want ik zal hen door de spreuken

65 Vande Glazemaker queken,  Van de glazemaaker queeken.

  Schoon ik schuw voor ’t rijmen ben.   Braaf gedicht heeft groote kracht.

  Hoorde Wikkevoort mijn pen,   Hoorde Wikkevort myn schacht,

 Hoe zouw hy my komen smeken!   Dan zou hy my koomen smeeken,

 Off ick my wouw laten malen,  Of myn beeldt zyn huis moght eeren.

70  Van een meer dan menschen handt,   Ridders minnen eêl verstandt.

  Om de kostelijke want,   ’t Beeldt der wysheidt tooit de want.
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 Van zijn kerrickruijme zalen,  Hy versiert zyn zaal met heeren:

 Met mijn beeltenis te sieren.  Maar myn beeldt zou hen versieren.

  Hugens zouw mijn eerst te werk,   Huigens zou myn eerste werk,

75  Door zijn veder uyt de vlerk,   Door zyn veeder, uit de vlerk

 Van het puik der Phenis dieren,  Van het puik der fenixdieren,

 Aen de vrij gevogte volken,  Aan de vrygevochte volken,

  Met een ongemene maat,    Met een ongemeene maat,

  Daar hy staag van zwanger gaat,   Daar hy staâgh van zwanger gaat,

80 Als een tweede faam vertolken.  Met een volle roem vertolken.

 Vander Burrig die de Baren,  Van der Burg, die ’t woên der baaren

  Vande steijgherende Maas,   Van de steigerende Maas,

  Onder ’t schrikkelijk geraas!   Onder ’t gruwlyk krygsgeraas,

 Zoo deê luijstren naar zijn snaren,  Stip deedt luistren naar zyn snaaren,

85 Alsmen eertijts naar d’Orakelen,  Zou myn dichtmaat willen houwen

  Zouw zijn Goddelijcke luit   Onder ’t zingen van Torlong:

  Die ’t geberrigte verkruidt,   Die gelyk de Grieksche tong,

 Als Apelles vedel takelen,  Steeden door haar stem zou bouwen.

 Om de maat mijns rijms te houven,  D’uitgeleerde Tesselschaade,

90  Onder ’t zingen van Torlong;   Zou haar goude zwaaneschacht,

  Die gelijck de Grieksche tong   Die met Godefrooy de gracht

 Steden met haar stem zouw bouwen.  Van Jeruzalem deurwaade’,

 d’Uitgeleerde Tesselschade,  Voort ontstaan van haar gezangen;

  Zouw’er goude zwane schacht   Want zy zou haar herwaarts spoên,

95  Die met Godefrooy de gracht,   Om myn pen met een festoen

 Van Ieruzalem door wade,  Van laurieren te behangen.

 Voorts ontslaan van haar gezangen;  Elk zou naar myn klanken hooren. 

  Want ze zouw’er herwers spoên   Heldre zang heeft groote boog.

  Om mijn pen met een festoen   Schoon gebloemt bekoort het oog.

100 Van laurieren te behangen.  Braave vaarzen streelen d’ooren.

 Elk zouw van mijn vaarzen wagen.  Laat my nu niet langer smeeken,

  Jaa de Meremin van ’t Y,   Om myn droge pen te voên

  Zouw mijn naem en poezy,    Met de zypelende vloên

 Tot aen ’t end des werelts dragen.  Van de zuivre gittebeeken,

105 Laat my dan niet langer smeken,  Die uit bey de pitjes springen

  Om mijn stramme pen te voên,   Van het tintelendt gestarnt? 

  Met de zypelende vloên,   Dat in uwe voorhooft barnt:

 Vande zuyvre gitte beken,  Zoo begeef ik my te zingen

 Die’er uyt de pitjes springen,  Van de grootste der Poëeten,

110  Van het tintelind gestarnt,   Die men ’t hooft met lauwren hult,

  Dat’er in uw voorhoofd barnd;   En zyn hals en borst verguldt

 Zoo begeef’ ick my te zingen,  Met de schakelryke keten

 Vande grootste der Poeëten,  Van de schranderste der Vranken.

  * Die men ’t hooft met lauwer hult,   Aartige Elizabet!

115  En zijn hals en borst verguld,   Weigert gy myn pen dit wedt?

 Met de schakelrijke keten  Of moet ik noch langer janken?

 Vande * schranderste der Franken.  Neen: hier helpt, hier helpt geen vleien:
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  Aerdige Elizabeth!    Want het git is weêr verhardt;

  Weygert ghy mijn pen dit wedt?   Dies zal ik het zilte zwart

120 Of moet ik noch langer janken?  Uit myn droevig’ oogen schreien,

 Neen, hier helpt, hier helpt geen vleyen,  Om, nu my de lust komt dryven,

  Want het git is weer verhardt,   Ween ik my niet anders blindt,

  Dies zal ik het ziltig zwart,   By gebrek van bruinen int,

 Uyt mijn doffe oogen schreyen,  Myn verzoek aan u te schryven. 

125 Om nu my de lust komt drijven,

  Ween ik my niet anders blindt,

  By gebrek van bruyne inkt,

 Deze regelen te schryven.

*K. van Baarle *De Kardinaal de Richelieu.  

Bijlage 4

Jan Vos in de dagregisters van Joan Huydecoper jr., 1658-16604 

1658 (januari-augustus)

februari  

1 ‘van wevering en jan vos besocht’

2  ‘van jan vos besocht. Gongen ’s ochtens wandelen’

april

11 ‘Gherzi bij mijn. en jan vos, maeckten mijn Kamer schoon.’

12 ‘Gherzi, jan vos en Dupre bij mijn, boven voor de verkoudheyt I.P.T.’ 

18  ‘met jan vos bij Blau. en in de stats tuijn. bij monsr. van Aernhem, bij vader. daer jan vos sprack Stalpaert etc.’

mei

18 ‘jan vos bij mijn’

juni

6 ‘vincboons opt stathuijs gesprocken (…) daer vader, en jan vos, gesprocken’

7  ‘jan vos bij mijn’

8  ‘at tot vaders, vertrock met vos naer goudensteijn, sprack schouten, […]5 in de schuijt, sliep op goudensteijn, 

daer sr Jacoba Geertruijt waren’

9  ‘bij konings met van der meulen, brugmans, beltens, jan vos’

10  ‘vertroc jan vos’ 

23  ‘van j vos, smient, konings, Rotgans, sarvaes, en oom trip besocht’ 

4  De dagregisters van Joan Huydecoper jr. bevinden zich in het familieacrhief: HUA 67-54 en 56. 

5  Vermoedelijk staat hier nog een naam, maar die kan ik niet lezen.



254 bijlagen

1659

januari

1  ‘besocht van jan vos’

februari

9  ‘van Jan Vos, en Konings besocht’

15  ‘van jan vos besocht, samen bij vader, en suster Jacoba’

21 ‘Dupre bij mijn, en Brise, tot mr. Poulus, mijn susters, daer Jan Vos, ende Kistemaecker sprack’  

mei

5 ‘de timmerman bij myn, en in mijn huijs, aldaer met broer jan, en jan vos’ 

juli

6 ‘jan vos bij mijn’ 

september

20 ‘jan vos bij mijn’ 

1660

januari

1  ‘Met Monsr. Rime afgegaen, die benevens j vos s’achtermiddags bij myn om een praetije quam. mijn vererende 

een sackije met hase nooten.’  

22 ‘jan vos een inpartinenten Beest’ 

februari

1 ‘aten savons bij mama, daer jan vos mijn geleijde’

maart

19 ‘jan vos bij mijn’

april

4  ‘amael bij mama te gast, jan vos, en meester harmen bij mijn wierd met enige cabeliau van turnhout vereert, 

schoon weer met jan vos opt schouburg’

29  ‘jan vos bij mijn’ 

september

13 ‘jan vos mijn gast verstond de Goude valck6 binnen was’ 

6  Dit moet een schip geweest zijn, maar het is niet terug te vinden in de database van VOC-schepen (http://www.inghist.

nl/Onderzoek/Projecten/DAS/search). Wellicht was het een WIC-schip. 
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Bijlage 5

Opdrachten en bijvoegsels Goede Vrydagh (Vos 1650(b))

Tabel 1 – publicatiegeschiedenis van de afzonderlijke gedichten7

Gedicht Opgenomen in

Goede Vrydagh (de reeks) GV 1650; VNG 1653; Vos 1658(c); Adg I (750-759)8

Val en berou van Peter GV 1650; Adg I (760)

Wanhoop van Judas GV 1650; Adg I (761)

Magdalene voor Christus voeten GV 1650; VNG 1653; KK 1656; Vos 1658(c); Adg I (762)

Doornekroon KK 1657; Vos 1658(c); Adg I (763-764)

Jezus schreit in zyn krib Adg I (764)

Op de woorden van Matheus Adg I (765)

Aan de wondt in Christus zy KK 1657; Vos 1658(c); Adg I (766-767)

Aan Maria Broers Adg I (767-768)

Hemelvaart van Christus Adg I (768-769)

Op Mejuffrouw Elizabet Bikkers GV 1650; Adg I (363)

Op de Vryheidt GV 1650; Adg I (420)

Op de schildery van Evaas appelbeet GV 1650; VNG 1653; Vos 1658(c); Adg I (530)

Op de schildery daar Christus … GV 1650; Adg I (530-531)

Christus, voor Joris de Wyse … GV 1650; VNG 1653; Vos 1658(c); Adg I (531)

Op ’t afbeeldsel van de penning … GV 1650; Adg I (557-558)

Tabel 2 – opdrachten bij de afzonderlijke gedichten 

Gedicht Opgedragen aan

Goede Vrydagh (de reeks) Catharina Bicker (1595-1652)

Val en berou van Peter Colomba Coeck (?-1673)

Wanhoop van Judas Maria Coeck (1633-1655)

Magdalene voor Christus voeten Susanna Pelgroms (1620-?)

Doornekroon Judith Menton (?-?)

Jezus schreit in zyn krib Maria Wierings (?-?)

Op de woorden van Matheus Agatha van Rijn (1627-1673)

Aan de wondt in Christus zy Elizabeth van Kessel (?-1663)

7  In volgorde van opname in Alle de gedichten, na Goede Vrydagh. De gedichten die in 1650 als bijvoegsel opgenomen wa-

ren, maar in Alle de gedichten elders in de bundel te vinden zijn, staan onderaan in volgorde van opname in Alle de gedich-

ten. In de titels heb ik de spelling uit Alle de gedichten aangehouden. De afkorting GV in de tweede kolom staat voor Goede 

Vrydagh; KK voor Klioos Kraam. 

8  De twee gedichten waar de reeks in Alle de gedichten mee begint, staan niet in de overige publicaties.
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Aan Maria Broers Maria Broers (1602-1682)

Hemelvaart van Christus Anna van Hoorn (1608-1666)

Op Mejuffrouw Elizabet Bikkers Elisabeth Bicker (1631-1666)

Op de Vryheidt –

Op de schildery van Evaas appelbeet Margriet Lastman (1619-1692)

Op de schildery daar Christus … Grietje Gerrits (1616-1651)

Christus, voor Joris de Wyse … –

Op ’t afbeeldsel van de penning … –

Tabel 3 – achtergrond van de vrouwen aan wie gedichten opgedragen zijn

Naam Echtgenote/dochter van Geloof Bron

Catharina Bicker Echtgenote Andries Bicker Gereformeerd  (liberaal) Dudok van Heel 2008

Colomba Coeck Dochter Claes Coeck Katholiek Dudok van Heel 2008

Maria Coeck Dochter Claes Coeck Katholiek Dudok van Heel 2008

Susanna Pelgroms Echtgenote Caspar van 

Baerle jr.

Remonstrants Bontemantel 1897 

lxiii-lxvii

Judith Menton Echtgenote Jurriaen Bouckart Katholiek NNBW

Maria Wierings9 ?? ?? ??

Agatha van Rijn Echtgenote Pieter de Groot Remonstrants Bontemantel 1897, 

lxiii-lxvii

Elizabeth van Kessel Echtgenote Jan Coeck Katholiek Dudok van Heel 2008

Maria Broers Echtgenote Claes Coeck Katholiek Dudok van Heel 2008

Anna van Hoorn Echtgenote Cornelis van 

Vlooswijck

Remonstrants Bontemantel 1897, lxiii-

lxvii

Grietje Gerrits Echtgenote Jan Vos Katholiek Dudok van Heel 1980

Margriet Lastman Echtgenote Eugenius 

Fonteijn

Katholiek Dudok van Heel 1991(a)

Elisabeth Bicker Dochter Andries Bicker Gereformeerd (liberaal) Dudok van Heel 2008

9  Deze vrouw heb ik niet terug kunnen vinden.
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Bijlage 6

Beeldgedichten met religieuze thematiek

Tabel 1 – herkomst thema’s beeldgedichten  

Verkorte gedichttitel10 Thema Herkomst

Sint Jan den Dooper (…) Johannes de Doper NT

Aan G. Flink, toen hy een geschilderde (…) Maria Magdalena NT

Christus van Palmenhout gesneeden Christus NT

(…) Abrahams offerhande Het offer van Abraham OT

(…) daar Izak Jakob zeegent Isaac zegent Jacob OT

(…) de zuntvloedt De zondvloed OT

Op ’t hooft van Johannes den Dooper, (…) Johannes de Dooper NT

(…) toen hy Christus aan ’t Kruis (…) Kruisbeeld NT

In de Trezory: op Josef (…) Jozef en het graan OT

(…) Salomon in de Raadtzaal Salomon OT

Jezus in de Tempel by de Schriftgeleerde Christus in de Tempel NT

(…) Evaas appelbeet (…) Eva’s appelbeet OT

(…) daar Christus zijn aangezicht in de doek (…) Kruisgang, Veronica NT

Christus, voor Joris de Wyze (…) Christus NT

Sauls bekeering (…) De bekering van Paulus NT

(…) Joannes den Dooper, ten huize van (…) Johannes de Dooper NT

(…) daar Saul zich zelf doorsteekt De zelfmoord van Saul OT

Op de geschilderde Zuzanna van P.S. &c. Susanna en de ouderlingen OT

De Moorsche Kooningin by Salomon (…) Sheba en Salomon OT

David door de Profeet Nathan bestraft Terechtwijzing van David OT

Jezus in de Tempel besneeden (…) Besnijdenis Christus NT

Christus geboorte van marmer Geboorte Christus NT

Adam en Eva, door d’Engel uit het Paradijs (…) Verdrijving uit het Paradijs OT

Sint Steeven gesteenigt (…) Steniging Stefanus NT

De kinderen die de profeet Eliza lasteren, (…) Elia vervloekt kinderen OT

De drie Jongelingen in de gloeiende oven (…) Drie jongelingen in de oven OT

Zending van den heiligen Geest (…) Heilige Geest NT

Op het Oordeel (…) Het laatste oordeel NT

Op een geschilderde Judith met het hooft (…) Judith en hoofd Holofernes OT

(…) Christus graf (…) Graf van Christus NT

10  Ik heb standaardformuleringen uit de titels, zoals ‘Op de schildery …’ en ‘door … geschildert’ weggelaten, en ik heb 

lange titels ingekort. 



258 bijlagen

Lot met zijn dochters (…) Lot met zijn dochters OT

Nikodemus by Christus (…) Nicodemus en Christus NT

Manoäch en zyn Huisvrouw worden (…) Voorspelling geboorte Samson OT

Sint Laurens, daar hy gebraaden wordt (…) Verbranding St. Laurens Niet in de Bijbel

Afneeming van Christus Kruisafneming NT

Christus met purpere mantel (…) Kruisgang NT

Christus door Judas verkocht Verraad van Judas NT

Haman by Hester en Assueer te gast &c. (…) Maaltijd bij Hester OT

Jezus in d’armen van Simeon (…) Besnijdenis Christus, Simeon NT

Lazarus door Christus van den doodt (…) De opwekking van Lazarus NT

Sint Sebastiaan doorschooten (…) St. Sebastiaan Niet in de Bijbel

Christus in ’t graf &c. (…) Christus’ graf NT

(…) daar Christus op een ezelin in (…) Intocht Jeruzalem NT

(…) daar Jozef van Jempsar, Potifars (…) Jozef en Jempsar OT

Filippus doopt de Moorman (…) Filippus doopt neger-eunuch NT

Herodes kindermoord (…) De kindermoord NT

Jephta ontmoet zijn dochter (…) Jephta’s offer OT

Daniel in de leeuwekuil (…) Daniël in de leeuwenkuil OT

Op de gekruiste Christus (…) Kruisbeeld NT

Op de zeve werken van Barmhartigheidt (…) Werken van Barmhartigheid NT

De Filestynen (…) Samson overwint Filestijnen OT

Mozes vertoont de Wet aan ’t volk (…) Mozes en de tien geboden OT

Tabel 2 – eigenaars religieuze schilderijen (voor zover bekend)

Verkorte gedichttitel Eigenaar Geloof11

Sint Jan den Dooper (…)

Aan G. Flink, toen hy een geschilderde (…)

Christus van Palmenhout gesneeden

(…) Abrahams offerhande

(…) daar Izak Jakob zeegent

(…) de zuntvloedt

Op ’t hooft van Johannes den Dooper, (…) Jacob Fransz Hinlopen geref.

(…) toen hy Christus aan ’t Kruis (…) 

In de Trezory: op Josef (…) Stadhuis/burgemeesters geref.

(…) Salomon in de Raadtzaal Stadhuis/burgemeesters geref.

11  In deze kolom staat het geloof van de eigenaars, voor zover bekend (zie database). Ik maak hier onderscheid tussen ka-

tholieken (kath.), gereformeerden (geref.) en remonstranten (rem.).



Jezus in de Tempel by de Schriftgeleerde Gerard Schaap geref.

(…) Evaas appelbeet (…) Margriet Lastman kath.

(…) daar Christus zijn aangezicht in de doek (…) Grietje Gerrits kath.

Christus, voor Joris de Wyze (…) Joris de Wijze

Sauls bekeering (…)

(…) Joannes den Dooper, ten huize van (…) Joan van Hartogveldt rem.

(…) daar Saul zich zelf doorsteekt

Op de geschilderde Zuzanna van P.S. &c. Pieter Six geref.

De Moorsche Kooningin by Salomon (…) Joan Huydecoper sr. geref.

David door de Profeet Nathan bestraft Cornelis Witsen geref.

Jezus in de Tempel besneeden (…) Cornelis Witsen geref.

Christus geboorte van marmer Joan Huydecoper sr. geref.

Adam en Eva, door d’Engel uit het Paradijs (…) Joan Huydecoper sr. geref.

Sint Steeven gesteenigt (…)

De kinderen die de profeet Eliza lasteren, (…)

De drie Jongelingen in de gloeiende oven (…)

Zending van den heiligen Geest (…)

Op het Oordeel (…) Catharina Hooft geref.

Op een geschilderde Judith met het hooft (…) Maria Overlander geref.

(…) Christus graf (…) Jan Vos (geschenk Huydecoper) kath.

Lot met zijn dochters (…)

Nikodemus by Christus (…) Tobias van Domselaer ?

Manoäch en zyn Huisvrouw worden (…) Bartholomeus Schout ?

Sint Laurens, daar hy gebraaden wordt (…)

Afneeming van Christus Joan Huydecoper jr. geref.

Christus met purpere mantel (…) Cornelis van der Cruyssen kath.

Christus door Judas verkocht

Haman by Hester en Assueer te gast &c. (…) Joan Jacobsz. Hinlopen geref.

Jezus in d’armen van Simeon (…) Joan Jacobsz. Hinlopen geref.

Lazarus door Christus van den doodt (…) Joan Jacobsz. Hinlopen geref.

Sint Sebastiaan doorschooten (…) Joan Jacobsz. Hinlopen geref.

Christus in ’t graf &c. (…) Joan Jacobsz. Hinlopen geref.

(…) daar Christus op een ezelin in (…) Abraham Alewijn geref.

(…) daar Jozef van Jempsar, Potifars (…)

Filippus doopt de Moorman (…)

Herodes kindermoord (…)

Jephta ontmoet zijn dochter (…)

Daniel in de leeuwekuil (…)

bijlage 6 259



260 bijlagen

Op de gekruiste Christus (…) Michiel Popta geref.

Op de zeve werken van Barmhartigheidt (…) Abraham Alewijn geref.

De Filestynen (…) Stadhuis/burgemeesters geref.

Mozes vertoont de Wet aan ’t volk (…) Stadhuis/burgemeesters geref.

Bijlage 7

Portretprenten van Pieter Florisz. (1608-1658) en Hans Verkest (??-??)

Afb. 22 Pieter Holsteyn (II) naar Abraham Liedts, por-

tretgravure van Pieter Florisz. Rijksprentenkabinet, RP-

P-OB-55.266. (Gedichtje ook in: Adg I, 147; vgl. Van Some-

ren 1829, Muller 1673).

Afb. 23 P. de Jode (?) naar R. Verhulst, portretgravure 

van Hans Verkest. Foto/Collectie RKD/IB, Den Haag, 

2006055. (Gedichtje ook in: Adg I, 196; vgl. Van Some-

ren 5762).
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Ablaing, David d’ 96 

Alewijn, Abraham (1607-1679)

 122-123, 157, 259-260

Alewijn, Martinus 122-123

Alewijn, Zacharias 122-123

Alva, hertog van 119

Angelini, Franciscus 170

Anhalt-Dessau, Johann Georg II 

van (1627-1693) 63-64

Anslo, Reyer 176, 178, 182

Antonides van der Goes, 

Joannes 177, 180

Arp, Jan van 113

Asselijn, Thomas 74-75, 208-209 

Backer, Jacob Adriaansz. 113

Backer, Willem 26-27, 101 

Baeck, familie van 70

Baerle, Adriana van 26, 34-35, 

140, 250

Baerle, Anna van 34-35, 140, 250 

Baerle, Caspar van sr. (1584-1648)

 12, 31-38, 40-42, 45-46, 80, 101, 

105, 120-121, 129, 131, 135-137, 

139, 154, 177, 180-181, 183, 185-

186, 204-205, 210, 213, 248, 253

Baerle, Caspar van jr. (1619-1673)

 36, 156, 256

Baerle, Elisabeth van 35-36, 139-

141, in bijlage 3: passim

Baerle, familie van 35-36, 70

Baerle, Jozina van 251

Baerle, Suzanna van 34-35, 140, 

250

Ban, Jan Albert 36, 167, 172 

Bas, Albert 101 

Bassen, Abraham van 113

Bergh, Adriaen van den 24 

Beverwaardt, mevrouw van 106

Bicker, Andries 42, 49-50, 55-57, 

69, 105, 151, 155, 182, 185-186, 

256 

Bicker, Catharina 155, 255-256

Bicker, Cornelia 42

Bicker, Cornelis 56-57, 105, 

185-186 

Bicker, Elisabeth 153, 155, 255-256

Bicker, familie 42, 49, 55, 60, 65, 

70, 151, 185

Bicker, Geeraerdt 42, 45, 65, 73, 

197-198 

Bicker, Jan 60 

Bidloo, Lambert 11-13, 23-24,  

Block, Jacob 33 

Bloem, Matheus 77 

Bloemaert, Abraham 87

Blom, Jan 77 

Blon, Michel le 184

Bol, Ferdinand 76, 113, 187, 

193-194 

Bontius, Reynerus (Reinier de 

Bondt) 119

Borch, Gerard ter 42

Bosch, Lambert van den 118 

Bouckart, Jurriaen 118-119, 256 

Bout, Johannes de 169-170 

Brandt, Geeraerdt 22-24, 65, 69, 

117, 154, 176-178, 182, 199, 208

Bray, Jan de 22 

Bredero, Gerbrand Adriaensz.

 16, 109

Breughel de Oudere, Pieter 92

Broers, Maria 173, 256

Bronckhorst, Jan Gerritsz. van 76 

Brosterhuyzen, Joan 70, 183 

Brouwer, Cornelis 163

Brouwersz., Cornelis 133-134

Burgh, Coenraad 42, 54

Burgh, Jacob van der 31-32, 34-

36, 42, 252 

Buyck, Joost 169 

Cabeljau, Jonas 118

Campen, Jacob van 80, 100, 

108, 110

Camphuysen, Dirk Rafaelsz. 11 

Canisius, pater 170

Cats, Jacob 114

Christiaan V van Denemarken 

(1646-1699) 184

Christina van Zweden 66, 184, 

186-187 

Cicero 88

Cocq, Frans Banninck 60 

Coeck, Claes Heijmensz. 152, 

173-174, 256 
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Coeck, Colomba 173-174, 

255-256

Coeck, Diewer (1644-1678) 173

Coeck, Diewer Claesz. (1615-1664)

 152, 173

Coeck, familie 152, 156, 172-174

Coeck, Heijman Garbrantszn 173 

Coeck, Heimen 174

Coeck, Jan Heijmensz. 173, 256 

Coeck, Maria 173, 255-256

Coorenkind, Herman Dircksz.

 33 

Corver, Nicolaas 60, 102 

Coster, Samuel 35, 65, 69, 117, 

141, 251 

Coymans, Maria 82 

Coymans, Sophia 82-83, 86, 186 

Cromwell, Oliver 57-62 

Cruyssen, Cornelis van der 98, 

112, 116, 157, 259 

Decker, Jeremias de 12, 22, 137, 

154-155 

Domselaer, Tobias van 98, 101, 

112, 157, 259 

Dorp, Maria van 36

Dronkelaer, Cornelis van 195

Duisberg, Jan van 20, 27, 56, 

113, 137, 159 

Dullaert, Joan 118 

Engelbregt, Simon 33 

Ferdinand III (1608-1657) 184

Filips IV 188

Flinck, Govert 50-51, 76, 79-80, 

88, 135, 193-194, 206-207 

Floriszoon, Pieter 186, 260

Focquenbroch, Willem Godschalk 

van 213 

Fonteijn, Eugenius 112, 156-

157, 169, 256

Fonteijn, Justus 169

Fonteijn, Rem Anthonisz. 169 

Fornenbergh, Jan Baptist van

 121, 123-125, 212 

Frederik III van Denemarken 

(1609-1670) 62, 71, 184

Frederik Hendrik, stadhouder 

(1584-1647) 37, 63-64, 101, 

117, 207-208

Frederik Willem van Brandenburg 

(1620-1688) 83, 106

Fuiter, Leon de 202

Galama, Hero 21 

Galen, Joan van 186

Geelvinck, Jan Cornelisz. 101 

Gerrits, Grietje 21, 156-157, 167, 

181, 203, 256, 259

Gheenen, Balichje 169

Gillon, Elisabeth 123, 125

Gonzague, Louise Marie de 101 

Goritz, Johannes 90

Graat, Barent 76 

Gracht, Pieter van der 58, 98 

Graeff, Andries de 119, 125, 151, 

168, 185-186 

Graeff, Cornelis de 26, 43, 53, 60, 

75, 79, 102, 105, 125, 145, 151, 

159, 168, 182, 185-186 

Graeff, familie de 42, 49, 60, 

151, 185

Graswinckel, Dirck 37, 70, 131, 

183 

Gravesteyn, Cornelis 22 

Groot, Hugo de 154, 183, 195 

Groot, Pieter de 256

Haarlem, Cornelis Cornelisz. van

 163

Halen, Arnoud van 23

Hartgers, Joost 35

Hartogveldt, Joan van 259

Heereman, Diederik 172

Heinsius, Anthonie 83

Hellemans, Leonora 36-37, 131

Helst, Bartholomeus van der

 50-51, 76, 79 

Helt Stockade, Nicolaas van 76, 

158

Henrixsz., Claes 102 

Heyden, Jan van der 82

Hinlopen, Adriana 78

Hinlopen, familie 42, 78, 185, 

242, 246

Hinlopen, Jacob Fransz. (1618-

1671) 82, 157, 185, 258

Hinlopen, Jacob Jacobsz. (1621-

1679) 78

Hinlopen, Joan Jacobsz. (1626-

1666) 78, 82, 114-115, 140, 

145-146, 160, 185, 259

Hoeve, familie van der 70

Holsteyn, Cornelis 121 

Holsteyn, Pieter 260

Honthorst, Gerard van 54, 87

Hooft, Arnout 36, 40

Hooft, Brechje 116 

Hooft, Catharina 26, 159, 259

Hooft, Christina 42, 54

Hooft, Cornelis Pietersz. 42

Hooft, familie 70, 205

Hooft, Hendrik 116, 145-147 

Hooft, Pieter Cornelisz. 11, 31, 

33, 35-42, 45, 47, 54, 70, 73, 80, 

89, 92, 117, 131, 167, 181, 183, 

186, 204-205, 213, 251 

Hooft, Willem Dircksz. 32-33 

Hooftman, Geertruid 122

Hoogstraten, David van 23, 

32, 180 

Hoogstraten, Samuel van 205

Hoorn, Anna van 78, 106, 149, 

156, 256 

Hoorn, Simon van 125 

Horatius 149, 208

Huydecoper, Balthasar 23 

Huydecoper, Constantia 82, 84 

Huydecoper, Elizabeth 82, 84 

Huydecoper, familie 42, 62, 

78-87, 91-93, 95-97, 164, 176, 

185, 242, 246

Huydecoper, Geertruid 82, 84, 

86, 96, 185 

Huydecoper, Jacoba 82, 85-86, 

93 

Huydecoper, Jan Jacobszoon 50, 

79-80 

Huydecoper, Joan jr. (1625-1704)

 42, 78, 80-86, 93-94, 97, 185-186, 

210, 253-254, 259

Huydecoper, Joan sr. (1599-1661)

 42-43, 50-51, 59-62, 71-73, 75, 
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78-85, 87, 89, 91-97, 117, 125, 

158, 164, 185-186, 194, 209, 259

Huydecoper, Leonora 82, 84, 86, 

91, 114-115, 117, 140, 185 

Huydecoper, Maria 82, 84, 185 

Huygens, Constantijn 11, 22, 

31, 33-40, 42, 45, 47, 52, 64, 70, 

80, 121, 129, 130-131, 136-137, 

142, 154, 167, 178, 181, 183, 252

Jansz, Pieter 189

Jardin, Karel Du 22-23, 70, 179

Jode, Pieter de (II) 260

Kalf, Willem 76-77 

Kamey, Sybrandt 98 

Kamey, Willem Jansz. 150

Karel I (1600-1649) 57, 64 

Karel II (1630-1685) 57, 59-60, 

63-64, 66

Karel X Gustaaf (1622-1660) 61-

62

Kessel, Elizabeth van 173, 

255-256

Kleyn, Simon 169-170 

Koninck, Philips 76, 181, 193, 

206 

Koninck, Salomon 76 

Koppenol, Lieven van 186

Kretser, Marten 193

Lalande, Gabriël de 100, 125

Lastman, Margriet 112, 156-157, 

256, 259

Laurentii, Petrus 169-172, 187 

Leopold I (1640-1705) 184

Lescailje, Katharina 11 

Lescaille, Jacob 11, 20-21, 27, 45, 

50, 81, 84, 137, 143, 153, 180, 

202, 210   

Lestevenon, Daniël, zie: Stevenon, 

Daniël

Lestevenon, Elisabeth 100, 125

Liedts, Abraham 260

Lievens, Jan 13, 22, 88  

Loo, Jacob van 76 

Lumey, zie: Marck, Willem van der

Lutma, Johannes 155

Maecenas, Gaius 73, 94

Mander, Karel van III (ca. 1610-

1670) 91, 184

Marck, Willem van der 119

Marino, Giambattista 90, 

190-191

Marlowe, Christopher 29

Martinius, Franciscus 154 

Matham, Theodor 26, 168-169, 

171-172 

Mazarin, Jules 61-62

Medici, Maria de (1575-1642) 54

Meer, Franck van der 60, 102 

Mei, Bernardino 89

Menton, Judith 118, 255-256

Meurs, Jacob van 44

Michelangelo 26, 88, 159-160 

Mostart, Daniël 35, 251 

Musius, Cornelis 170 

Muti, Lorenzo 172

Nassau, Henriëtte Katharina van 

(1637-1708) 63-64

Nassau, keizer Adolf van 66

Nassau, Louise Henriëtte van, 

keurvorstin van Brandenburg 

(1627-1667) 63, 165

Nassau, Willem Frederik van 56

Nassau-Siegen, Johan Maurits van

 184 

Nieuhoff, Hendrik 43

Nieuhoff, Joan 43-44, 187 

Oldenbarnevelt, Joan van 199

Opcy, Catharina 78, 106

Oudaen, Joachim 11, 154 

Oudtshoorn, Cornelis de Vlaming 

van 125, 145 

Overlander, Maria 259

Ovidius 190

Pancras, Garbrandt 182 

Pars, Lambert 33

Pauw, Willem 122

Pelgroms, Susanna 36, 156, 

255-256

Petersom, J. van 210

Philips de Schone 188

Pluvier, Cornelia 77

Poel, Jacob van der 98, 162 

Poll, Joan van de 60, 116, 125, 145 

Poll, Herman van de 116 

Poot, Hubert Kornelisz. 24 

Popta, Michiel 160, 260 

Quellinus, Artus 76, 79 

Quintilianus 88

Ramp, Anna 172

Rembrandt 76, 113-116, 163, 

190, 193 

Revius, Jacobus 11 

Richelieu, kardinaal de 252-253

Rijn, Agatha van 255-256

Roij, Jacob de 33, 102 

Rotgans, Lucas 32

Rubens, Peter Paul 87-88, 160-

161, 190, 192

Salmasius, Claudius 58

Sandrart, Joachim 186, 193-194

Savery, Salomon 109-110 

Savoijen, Karel van 76 

Schaep, Gerard Pietersz. (1599-

1655) 61

Schaep, Gerard Simonsz. (1598-

1666) 60-61, 79, 102, 145-147, 

152, 182, 259

Schorel, Margariet van 98 

Schorel, Pieter van 98 

Schout, Bartholomeus 259

Sens, David 32 

Serwouters, Joannes 98, 114-115 

Shakespeare 24, 29

Six, Jan (1618-1700) 101-102, 

109, 123, 139, 145, 190, 193, 

249-250

Six, Pieter 56, 157, 190-192, 259 

Six van Chandelier, Jan 22, 129-

131, 137, 213 

Snellinx, Franciscus 186

Solms, Amalia van 43, 63-64, 66-

67, 83, 165, 178, 197-198 

Sonoy, Diederik 119

Sophia Amalia van Denemarken 

(1628-1685) 62, 184, 186
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Spenser, Edmund 29

Spiegel, Hendrik 43, 79, 125, 187 

Stalpart van der Wiele, Johannes

 170

Stam, Willem 33 

Stevenon, Daniël 123, 125 

Stuart, Maria (1631-1661) 57, 63-

65, 111, 125, 131, 202-203

Swanenburgh, Gerrit Barentsz

 152, 173-174 

Takama, Hendrik 22 

Tamboer, Jan 65, 135

Teelinck, Johannes (1623-1674)

 64, 163

Teelinck, Maximiliaan (ca. 1605-

1653) 163

Tengnagel, Mattheus Gansneb 33 

Treslong, Anna 36, 38, 252

Treslong, Leonora 36

Tromp, Marten Harpersz. 187

Tulp, Nicolaas 79, 152, 195 

Uyttenbogaert, Joan (1607-1680)

 45

Valckenier, Gillis 101, 146-147

Valckenier, Wouter 101, 182 

Velthoen, Hendrick 189

Vennekool, Dirck 102 

Vennekool, Steven 32-33 

Vergilius 73

Verhulst, Rombout 76, 260

Verkest, Hans 187, 260

Victorijn, Jan 32, 136  

Victors, Jan 163

Vinckel, Casper 33, 102 

Vingboons, Philips (1607-1678)

 80, 107-108, 126

Visscher, Anna Roemersdr. 34, 

40-41 

Visscher, Tesselschade Roemersdr.

 34-37, 40-42, 45, 70, 131, 174, 

181-182, 252 

Vlooswijck, Anna van, zie: Hoorn, 

Anna van

Vlooswijck, Cornelis van 149, 

256

Vlooswijck, familie van 185

Vlooswijck, Nicolaas van 65, 197

Voetius, Gisbertus 163-165

Vollenhove, Joannes (1631-1708)

 154

Vondel, Joost van den 11, 16, 22-

25, 30-33, 35-36, 39, 48, 52, 62, 

64, 74-75, 80, 87, 106-108, 113, 

115, 117, 119-120, 124, 135, 149, 

154, 157, 164, 167-168, 172, 174, 

in hoofdstuk 7: passim, 212-213, 

242-243, 246-247, 251

Vos, Celitje 152 

Vos, Henrick Michiels 80 

Vos, Isaac 27, 202 

Vos, Jan passim

Vos, Maria 21, 126, 152, 167, 181

Vossius, Gerard 35, 70, 183, 251 

Vries, Cornelis de 98, 201 

Vries, Simon de 12 

Wassenaer van Obdam, Jacob

 63, 112

Waveren, Frans van 51

Westerbaen, Jacob 34-35, 45, 70, 

141-142, 180, 182-183 

Wicquefort, Joachim 34-36, 251 

Wierings, Maria 255-256

Wijze, Joris de 22, 112, 118, 157, 

256, 259 

Willem van Oranje 66

Willem II, stadhouder (1626-1650)

 55-57, 63-64, 105, 163, 199 

Willem III, stadhouder (1650-

1702) 63-66, 106, 131, 203

With, Witte de 59 

Witsen, Catharina, zie: Opcy, 

Catharina

Witsen, Cornelis 42-44, 50, 60, 

78. 92, 125, 145-147, 185, 187, 

194, 210, 212, 259 

Witsen, familie 43, 78, 185, 

242, 246

Witte, Emmanuel de 76 

Wittenoom, Cornelis Dircksz

 98, 102 

Wolf, Karel de 26, 35 

Wuytiers, Joan Banning 26, 

168-170, 172  

Zijl, Gerard Pietersz. van 76 

Zoet, Jan 22, 202-203 
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Nina Geerdink

Over het algemeen wordt aangenomen dat broodschrijverij in 
Nederland pas in de achttiende eeuw opkwam en in de negen-
tiende eeuw een rol van betekenis ging spelen. Voorbeelden 
van financiële vergoeding voor literair werk in de Gouden 
Eeuw zijn schaars, en dichters beweerden zelf bij hoog en laag 
dat ze enkel voor de eer dichtten. Nina Geerdink laat in dit 
boek zien dat er wel degelijk voordeel te behalen viel voor 
zeventiende-eeuwse dichters. 

Centraal staat het dichterschap van de katholieke Amster-
dammer Jan Vos (1610 -1667). Vos was glazenmaker van beroep 
en als schouw burghoofd betrokken bij het reilen en zeilen van 
het stedelijke toneel. Zijn gedichten speelden een centrale rol 
in een patronage relatie met de Amsterdamse regentenelite die 
maakte dat het hem niet alleen als dichter voor de wind ging, 
maar ook als schouwburg hoofd, glazenmaker en katholiek.
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