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bijdrage is de meest ‘ter zake doende’ in die zin dat de algemene aspecten van de 
invloed van klassiek materiaal op de rederijkers zeer in het bijzonder relevant zijn 
voor het spel van De Christusooghen en Van Dixhoorns werk contextualiseert het 
feest buitengewoon goed met gebruik van ‘andere’ documenten en informatie. 
Meniche constiche gheesten hebben er toe bijgedragen dat onze blik, op het landju-
weel, de refreinfeesten, de haagspelen, en op de economische, ideologische, religi-
euze, filosofische aspecten van de maatschappij waarin dit alles tot stand kwam, zeer 
verruimd zijn; wat we hebben aan Eyghen vernuft is zeer verrijkt door de Wijsheid 
en Rechte Kennisse van de auteurs.
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Het bronzen standbeeld van Joost van den Vondel, 
zittend op een stoel en uitkijkend over het Amster-
damse park dat naar hem vernoemd is, is volgens 
A. Agnes Sneller een passend symbool voor de positie 
die de dichter momenteel in de Nederlandse samen-
leving inneemt. Hij is ‘verstard tot een onbeweeglijk 
en onbenaderbaar historisch beeld’ (7). De inleiding 
van het in 2014 bij Verloren verschenen boekje De 
Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel 
begint weinig bemoedigend. De afstand tot de dichter 
en zijn werk is volgens Sneller allereerst een afstand in 
taal: ‘Om van de poëzie van Vondel te kunnen genie-
ten moeten lezers zich gaan verdiepen in een soort 

Nederlands dat zonder tal van verklaringen van taalhistorici nauwelijks meer te 
begrijpen is.’ Daar komt bij dat de gedichten ‘ook nog over mensen en toestanden 
[gaan] waarvan we geen weet meer hebben’. 

De laatste wetenschappelijke uitgave van het volledige werk van Vondel stamt 
uit de eerste decennia van de twintigste eeuw en werd verzorgd door een kring 
van taal- en letterkundigen onder het toeziend oog van B.H. Molkenboer, die 
tevens een speciale Vondel-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam 
bekleedde. De tien dikke delen werden uitgegeven door de Maatschappij tot 
verspreiding van Goede en Goedkope Lectuur, de Wereldbibliotheek (naar deze 
Vondel-editie [‘WB’] wordt sindsdien in vrijwel elke Vondel-publicatie verwe-
zen) en zijn volledig digitaal beschikbaar gemaakt via de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren. Het werk van Vondel is dus in principe verre van onbe-
reikbaar voor de moderne lezer met internetverbinding, maar toch is het werk 
precies dat geworden, aldus Sneller: ‘Je moet wel erg nieuwsgierig zijn naar “de 
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prins onzer dichters”, wil je die boekdelen werkelijk gaan lezen, op papier of op 
het scherm.’ Zelfs de tijd waarin de teksten gedegradeerd waren tot verplichte 
leesstof op scholen en opleidingen Nederlandse taal en cultuur is volgens haar 
voorbij. Uit de inleiding blijkt gelukkig ook dat niet al het werk van Vondel 
vrijwel ongelezen op bibliotheekplanken en in onaangeklikte hoekjes van het 
internet ligt te verstoffen. Sneller blijkt goed op de hoogte van de recentste ont-
wikkelingen in de Vondelstudie en wijst behalve op de mooie biografie van Calis 
(2008) vooral op Vondels toneelstukken, die de laatste jaren de nodige aandacht 
gekregen hebben. Dramaturgen hebben stukken opnieuw op de planken gebracht 
en de teksten zijn door literatuurhistorici, ethici en filosofen herontdekt. Tijdens 
het jaarlijkse congres van The Renaissance Society of America afgelopen maart in 
Berlijn kreeg het drama van Vondel opnieuw de nodige, ook internationale, aan-
dacht. De focus van het onderzoek naar Nederlands drama is de afgelopen jaren 
verschoven van het zoeken naar één ‘basisthema’ (Smit) via retorische analyse 
(M. Smits-Veldt) en contextualisering (Spies) naar de rol van literatuur in de 
maatschappij, met name in de publieke sfeer (Van Dixhoorn – naar wie Sneller 
veelvuldig verwijst – en Bloemendal), en de rol van het drama in het bijzonder 
(Eversmann, Bloemendal en Strietman). Korsten en Bloemendal verzorgden een 
bundel over Vondel in de serie ‘Drama and Theatre in Early Modern Europe’ 
waarin zij verschillende onderzoeksbenaderingen van zijn drama’s presenteren. 
In Berlijn spraken en discussieerden onder anderen Bettina Noak (over gekte in 
de tragedies van Vondel) en Freya Sierhuis (over Vondels Zungchin of ondergang 
der Sineesche heerschappije (1667) binnen de context van het debat over de Chi-
nese taal en cultuur in het midden van de zeventiende eeuw) en Marrigje Paij-
mans, die momenteel een proefschrift voltooit over het werk van Vondel in het 
licht van Foucaults parrhêsia. Kortom, het drama van Vondel leeft en de teksten 
blijken, aldus ook Sneller, confronterend in relatie tot politieke en morele vraag-
stukken, zowel toen als nu.

Een ander belangrijk onderdeel van het werk van Vondel vormen de honderden 
gedichten die hij schreef op allerlei gebeurtenissen. Hun hartslag klopt helaas een 
stuk minder krachtig, terwijl Sneller stelt dat lezers in Vondels gelegenheidsgedich-
ten ‘de maatschappelijke, politieke en religieuze omstandigheden zoals die zich in 
de Gouden Eeuw voordeden, bijna op heterdaad [kunnen] betrappen’ (9). Aan de 
hand van allerlei gedichten, waarvan het merendeel door haar naar een prettig lees-
baar, dus toegankelijk hedendaags Nederlands is vertaald, laat Sneller overtuigend 
zien hoe bruikbaar deze gelegenheidsgedichten zijn om Vondel te leren kennen als 
de dichter die op alle mogelijke manieren deelnam aan het leven in de Gouden 
Eeuw. 

Het is – neem ik aan, het wordt niet expliciet gezegd – Snellers bedoeling om het 
gat tussen de lezer van nu en de (gelegenheids)teksten van toen te overbruggen. Daar-
bij helpt het volgens Sneller ‘als zijn werk in verband wordt gebracht met de omstan-
digheden, ideeën en idealen zoals die vigeerden in de jonge Republiek’. Sneller heeft 
gekozen voor een aantal thema’s om het werk van Vondel op deze manier aan bod te 
laten komen: de kring van familie en vrienden, de relaties tussen mannen en vrouwen, 
de stad Amsterdam en het stadhouderlijk huis. Waarom voor deze specifieke selectie 
– vanwege de geringe omvang van dit boek was het uiteraard onvermijdelijk dat niet 
alle mogelijke thema’s een plek konden krijgen – gekozen is, is niet helemaal duidelijk, 
al geeft Sneller wel enige toelichting in de uitleiding. De selectie betreft zowel  gedichten 
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die betrekking hebben op Vondels directe omgeving (zijn persoonlijk leven en zijn 
woonstad) als poëzie die over de landspolitiek gaat. Deze combinatie van intieme kring 
en ruimere blik geeft dus een mooie dwarsdoorsnede van zijn werk, waarin vrijheid 
van geweten en individuele burgerlijke betrokkenheid kernbegrippen zijn. De waaier 
aan onderwerpen als geheel maakt zijn dichtwerk tot ‘spiegel van zijn tijd’. Doordat 
Sneller de gedichten overtuigend en relevant contextualiseert, leert de lezer niet alleen 
Vondel en een deel van zijn werk kennen, maar komt hij en passant ook iets te weten 
over rederijkerskamers, over religie, over de stad Amsterdam en haar prominente inwo-
ners, over de Opstand, de renaissance, de Engelse oorlogen, rolpatronen tussen man-
nen en vrouwen, het Atheneum Illustrum, collegadichters, schilderijen, enzovoort. We 
leren kortom vooral veel over de Gouden Eeuw en dan met een accent op de stad 
Amsterdam. 

Maar wat maakt deze gedichten nu– naast het feit dat ze een mooie geschiede-
nisles zijn – voor een leespublike van nu verder nog aantrekkelijk? Daar maakt 
Sneller zich, waarschijnlijk onbedoeld, ietwat makkelijk vanaf door bijvoorbeeld 
te zeggen: ‘Ook wist Vondel met dergelijke gedichten, afhankelijk van het onder-
werp, een uiterst gevarieerde poëzie te schrijven met allerlei verschillende dicht-
vormen, zodat een sprankelend klank- en vormspel kon ontstaan. Dat maakt de 
gedichten ook voor een leespubliek uit de eenentwintigste eeuw nog toegankelijk’. 
Met deze zin ondermijnt Sneller haar uitgangspositie enigszins, want die was 
immers dat het werk momenteel zeer ontoegankelijk is. Er moet op z’n minst een 
vertaalslag gemaakt worden voor de moderne lezer, wat Sneller als gezegd uitste-
kend doet. 

Bovendien is de nuance die Sneller in de uitleiding geeft, erg belangrijk. Gele-
genheidsgedichten staan weliswaar dicht bij de historische werkelijkheid, maar dat 
is toch slechts de halve waarheid. In lofdichten op de stad Amsterdam en personen 
worden minder mooie kanten weggepoetst en huwelijkssluitingen die Vondel 
bezingt ‘kwamen meestal op een geheel andere manier tot stand dan de dichter 
beschrijft’ (p. 98). In dit laatste geval had Sneller wellicht nog net iets meer con-
text kunnen bieden, bijvoorbeeld enkele regels over de voorschriften waaraan een 
huwelijksgedicht, gebaseerd op klassieke retoricaboeken die elke serieuze dichter 
in de zeventiende eeuw kende, aan moest voldoen en welke rollen de man en de 
vrouw daarin traditioneel toebedeeld krijgen. Dergelijke gedichten hadden immers 
een vaste opbouw – waar de ware dichter dan om ze passend te maken voor indi-
viduele situaties en bruidsparen vanaf diende te wijken om daarmee zijn ware 
meesterschap tentoon te spreiden – die Vondels gedichten ook in sterke mate 
gestuurd zullen hebben. Het zou het mooie punt van Sneller, dat Vondel in zijn 
gedichten af en toe morrelt aan de vanzelfsprekende visie op het huwelijk als een 
hiërarchische verhouding tussen man en vrouw en met het doel het krijgen van 
kinderen, alleen maar krachtiger maken. 

Het was beter geweest de nuance die gepast is bij het op Snellers maniet bespre-
ken van gelegenheidsgedichten in de inleiding op te nemen. Nu komt ze een beetje 
als mosterd na de maaltijd, terwijl ze in zijn geheel geen afbreuk doet aan alle dingen 
die de gedichten ons wél laten zien. Beter was misschien ook geweest om duidelijk 
te maken dat we vooral Vóndels Gouden Eeuw leren kennen en niet zozeer de 
Gouden Eeuw zoals de gemiddelde burger die ervaren zal hebben. 

Het had sowieso geen kwaad gekund het boek aan een iets grondiger (eind)redac-
tionele ronde te onderwerpen, zowel op structureel niveau als op zinsniveau. Dan had 
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onnodige herhaling voorkomen kunnen worden. Voor de herhaling tussen de hoofd-
stukken excuseert Sneller zich in de inleiding. Er is gekozen (door auteur of redactie?) 
voor een opzet waarin alle hoofdstukken afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen wor-
den met het gevolg dat ‘soms iets herhaald moest worden’ (p. 11). Dit is mijns inziens 
een gemiste kans, want de kracht van een boekje dat slechts 107 pagina’s telt, is juist 
dat je een goed lopend en bondig verhaal kunt vertellen waarin alle  fenomenen slechts 
één keer uitgelegd hoeven te worden. Bovendien zit er ook binnen de hoofdstukken 
enige herhaling en helaas komen we ook een aantal dubbele spaties, tikfoutjes en 
andere slordigheden tegen. Dat is extra jammer in een betoog waarin een dichter die 
‘aan de opbouw van het Nederlands een uiterst belangrijke bijdrage heeft geleverd’ 
(flaptekst) centraal staat en er bovendien duidelijk een zeer kundige onderzoekster en 
enthousiaste Vondelgids aan het woord is. 

Snellers boek is mijns inziens met name uitermate geschikt als leesstof voor stu-
denten bij colleges over zeventiende-eeuwse sociale poëzie en verder voor iedereen 
die openstaat voor een gedegen kennismaking met Vondel als schrijver van zijn tijd. 
De gedichten staan te weinig centraal en lijken bovendien te willekeurig gekozen bij 
de vier thema’s om het boek voor literatuurhistorici echt interessant te maken. Het 
boek is wel een uitstekend vertrekpunt om studenten Nederlands (en geschiedenis!) 
te laten kennismaken met en ze te enthousiasmeren voor de invulling van dichter-
schap in de Gouden Eeuw en de relatie tussen contemporaine gebeurtenissen en 
teksten. De ervaring leert dat eerstejaars studenten die geconfronteerd worden met 
de taal van Vondel, waarmee ze zich inderdaad niet meer verbonden voelen, grote 
moeite hebben om in korte tijd de maatschappelijke ontwikkelingen van toen te 
begrijpen en dan ook nog eens de teksten van zeventiende-eeuwse schrijvers daaraan 
te verbinden. Snellers boek neemt ze op vlotte, enthousiaste toon bij de hand en 
laat beknopt zien hoe Vondels teksten vooral toen actueel waren. Bovendien kan de 
lezer die meer wil weten gebruik maken van de uitstekende secundaire literatuur die 
Sneller voortdurend laat meezingen.

Sneller spreekt de hoop uit dat haar selectie van Vondels teksten ‘mogelijk een 
uitdaging [vormt] om ook kennis te nemen van zijn vele andere werken. Het zal steeds 
een verruiming van de eigen horizon betekenen.’ Of de lezer na het bestuderen van 
dit boekje ook daadwerkelijk naar bijvoorbeeld de WB-editie zal grijpen vraag ik me 
af, maar de lezer heeft wel in 107 pagina’s een prachtige kennismaking gehad met een 
spannend deel van het werk van Vondel, met enkele thema’s uit de Gouden Eeuw en 
de geschiedenis van de stad Amsterdam. De horizon is wat dat betreft zeker verruimd. 
Het boek is daarmee een geslaagde aanwinst voor de Zeven Provinciën Reeks waar het 
deel van uitmaakt. De uitdaging voor de toekomst wat betreft Vondels gelegenheids-
gedichten ligt in het nog relevanter maken van die teksten voor het heden. Wellicht 
wordt het tijd voor een (nieuw) debat over de rol van de dichter des vaderlands (of de 
kunstenaar in het algemeen) ten opzichte van bijvoorbeeld de landelijke politiek nu 
of moeten we de impliciete verhouding tussen man en vrouw en de ruimte die kunst 
biedt om daaraan te morrelen eens onder de loep nemen in samenspraak met Vondels 
werk. Op dramagebied zijn de geluiden al een tijd hoopgevend; hopelijk blijken Von-
dels gelegenheidsgedichten in de toekomst net zoveel gelegenheid tot actueel debat te 
bieden.
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