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blijkt dat Holland hierin niet de eerste en niet uniek was.
Illustratief voor het ingewikkelde samenspel tussen 

de vele partijen in politiek en belastingen zijn de overige 
bijdragen. Ton Kappelhof illustreert het fiscale beleid 
van de Raad van State aan de hand van rapporten van de 
plaatselijke rentmeester en ontvangers over de economi-
sche omstandigheden in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
(1736-1787). Deze stukken bleven in kwalitatieve, vaak 
te sombere beoordelingen hangen. Maar al ruim vóór 
die tijd, rond 1700, had de Raad in de Meierij de finan-
ciële autonomie van de dorpen beperkt naar aanleiding 
van zich ophopende schulden. Is de Raad van State hier 
Holland voor geweest?

Eduard Dormans biedt in de eerste plaats een zorg-
vuldige beschrijving van financiën en belastingen in de 
Staatse Landen van Overmaze. Ook daar werden ach-
terstanden al succesvol bestreden door een commissie 
van commissarissen met oog voor de draagkracht van 
de dorpsgemeenschappen. Henk Boels ten slotte laat zien 

hoe de bestuurders van het Groningse platteland vooral 
aan hun eigen draagkracht dachten. Zij zetten in 1693 het 
hele bestuurlijke raderwerk van de provincie stil om naast 
het officiële ambtgeld eenzelfde informeel bedrag van 
ambtenaren te ontvangen als de bestuurders van de stad!

Alles bij elkaar vertoont de bundel meer samen-
hang dan de redactie belooft. De wens de inwoners naar 
draagkracht te belasten leidde vanzelf tot verlangen naar 
betrouwbare informatie over hun financiële toestand. Zo 
kwam de overheid steeds meer te weten. Een tweede rode 
draad is de efficiënte omgang met schulden en achter-
standen. De bijdragen illustreren in het algemeen dat 
ook zonder theoretische vraagstellingen op grond van 
deskundig gebruik van bronnen stimulerende nieuwe 
inzichten tot stand kunnen komen.

J o k e  R o e l e v i n k
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
(KNAW)

Broodschrijver  
avant la lettre?

Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De 
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Jan Vos (1610-1667) (Verloren; Hilversum 2012) 
€29,- ISBN 9789087042790

Nieuwe TijdDe maatschappe-
lijke relevantie van 
het dichterschap 

is tegenwoordig bepaald 
geen gegeven. Ondanks het 
bestaan van een Dichter des 
Vaderlands wordt de nood-
zaak van poëzie voor poli-
tiek en samenleving anno 
2012 vermoedelijk maar 
door weinig bestuurders 
gevoeld. Hoe anders was dat 
in de zeventiende eeuw, toen 
dichters een bepalende rol vervulden in het sociale verkeer 
van de bestuurlijke elite in een stad als Amsterdam. Zij 
deden dat voornamelijk met een type poëzie dat later wel 
is aangeduid als gelegenheidslyriek, al is die term eigenlijk 
wat te pejoratief. Het ging om verzen die belangrijke po-
litieke en familiegebeurtenissen opluisterden en daarmee 
een niet te onderschatten functie hadden als promotie-
middel voor de stad én haar bestuurders.

Over dit soort poëzie gaat het recent uitgekomen 
proefschrift Dichters en verdiensten van Nina Geerdink, 
historisch letterkundige en neerlandica. In deze studie 
wordt de zelfprofilering van de zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse dichter Jan Vos via zijn gedichten in ver-
band gebracht met de sociale positie die hij had binnen 
de vroegmoderne stedelijke omgeving waarin hij leefde. 
Aan de hand van de casus Vos probeert Geerdink bredere 
uitspraken te doen over de maatschappelijke functies die 

poëzie kon vervullen in 
deze periode. 

Jan Vos neemt in zijn 
poëzie volgens Geerdink een 
vijftal concrete rollen aan, 
die door haar in afzonder-
lijke hoofdstukken worden 
behandeld. Het gaat achter-
eenvolgens om de rollen van 
stadsdichter, huisdichter, 
theaterman, glazenmaker 
en verdraagzaam katho-
liek. Aan de hand van een 

close-reading van Vos’ ‘gelegenheidslyriek’, aangevuld met 
feitelijke informatie over zijn leven en werk, worden deze 
rollen in kaart gebracht. Zo blijkt dan bijvoorbeeld dat Vos 
de rol van stadsdichter speelde door heel beeldend over de 
stad te schrijven en door bij politieke kwesties voorname-
lijk de kant van de regenten te kiezen (hoofdstuk 2). In zijn 
rol van theaterman benadrukte hij de nuttigheid van het 
toneel als moreel-didactisch middel, voor het volk en de 
elite, én als charitatief middel, voor de godshuisregenten 
(hoofdstuk 4). Na de behandeling van de vijf rollen volgt 
nog een vergelijking tussen Vos en zijn stadgenoot en 
voornaamste concurrent Joost van den Vondel.

Door de verschillende rollen heen komen enkele 
aspecten steeds terug in de zelfpresentatie van Jan Vos. 
Eén daarvan is het belang van de patronagerelatie die 
Vos onderhield met de regentenelite van zijn stad. Als on-
geletterde glazenmaker had Vos geen vanzelfsprekende 
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toegang tot die elite. Hij kreeg die toch door zijn goede 
contacten met de regent Caspar van Baerle (hoofdstuk 
1). Later ontwikkelde hij een hechte band met de familie 
Huydecoper en dan met name met pater familias Joan 
Huydecoper sr., die voor hem optrad als een soort mece-
nas (hoofdstuk 3). Aan zijn goede contacten met de elite, 
die hij onderhield door middel van zijn poëzie, dankt hij 
vermoedelijk ook mede zijn veelvuldige benoeming tot 
schouwburghoofd. Op die manier leverde het dichten 
Vos concreet sociaal voordeel op.

Dat Vos’ dichterspraktijk op bovengenoemde wijze in 
elkaar stak, weet Geerdink in haar studie goed aanne-
melijk te maken. Dat hij hiermee ook gezien zou kunnen 
worden als een soort broodschrijver avant la lettre, wat 
Geerdink eveneens suggereert, vind ik minder overtui-
gend. Aan het slot van het boek stelt zij: ‘Het onderzoek 
naar Vos’ dichterschap heeft aangetoond dat er tussen eer 
en financiële voordelen veel te halen viel voor dichters’. 
(p. 213) Wat daartussen precies te halen viel, omschrijft 
Geerdink als sociaal kapitaal en het is dit kapitaal dat 
van Vos in haar ogen een voorloper van de brood-
schrijvers maakte. Dat laatste waag ik te betwijfelen. 
Broodschrijverschap ging in eerste instantie, tot aan de 
late achttiende eeuw, voornamelijk om financieel gewin, 
en kreeg daarna tevens een meer ideologische invulling 
toen schrijvers een (onafhankelijke) professionele positie 
voor zichzelf in het publieke domein gingen claimen. 
Vos’ dichterschap is met geen van die twee zaken goed in 
verband te brengen. Uiteindelijk ging het bij hem vooral 
om sociaal prestige, wat je binnen de vroegmoderne con-
text ook zou kunnen vertalen als… eer. Het voordeel dat 

hij met zijn poëzie kon behalen zit dus niet zozeer tussen 
eer en financieel gewin in, het is, in mijn optiek, de eer 
zelf, die net zo goed een handelswaar is.

In dit opzicht zijn het patronagesysteem en de brood-
schrijverij twee duidelijk van elkaar afwijkende vormen 
van schrijverschap en Vos is dan toch vooral een exponent 
van de eerste variant. Het verschil zit hem hier in de relatie 
tot het publiek. Voor Vos, Vondel en andere zeventiende-
eeuwse dichters waren de voornaamste adressanten 
hun patronen, die hen sociaal voordeel konden bieden. 
‘Gewone’ burgers lazen hun teksten uiteraard wel, maar ze 
werden er nooit in aangesproken. Op die doelgroep richt-
ten de broodschrijvers zich juist wel, wat zich ook vertaalt 
in voorwoorden ‘Aan de lezer’ of ‘Aan het publiek’.

Deze kritiek laat onverlet dat Geerdink met Dichters 
en verdiensten een waardevolle bijdrage heeft geleverd 
aan het vakgebied van de historische Nederlandse letter-
kunde. Het idee van de rollen of personae die Vos neerzet 
via zijn gedichten is prikkelend en biedt zowel een mooie 
introductie op de persoon Vos zelf als een goed beeld van 
hoe dichterschap in de zeventiende eeuw functioneerde. 
Voor historici is het boek ondertussen evenzeer een aan-
rader, omdat het laat zien hoe nauw verknoopt dichters in 
die tijd waren met de bestuurlijke wereld en met de (ste-
delijke) samenleving. Dat de term gelegenheidslyriek wat 
dat aangaat een veel te beperkende aanduiding is voor de 
poëzie van Vos c.s. hoeft na het lezen van dit proefschrift 
niet langer betwijfeld te worden.

I v o  N i e u w e n h u i s
Universiteit van Amsterdam

The period from the 
late 1660s to the 
early 1680s – the 

era covered by this volume 
– was crucial in European 
geopolitics. It saw the 
definitive replacement of 
Spain by France as the main 
perceived threat to other 
nations, and it witnessed the 
realignments in diplomacy 
and international allian-
ces that this shift in power 
produced. These years esta-
blished the Anglo-French 
rivalry that was to dominate the eighteenth century; 
whilst the states of Europe accelerated the internal re-

organisations (for example 
the expansion of military 
spending, and development 
of systems of public credit) 
that were needed to res-
pond to the new tensions. A 
growing number of studies 
have begun to examine this 
key period. Among them 
are the works of Steven 
Pincus, Charles-Edouard 
Levillain, and the volumes 
in the Ashgate series Politics 
and culture in north-western 
Europe, 1650-1720, led by 

the editorial efforts of David Onnekink.  Wouter Troost 
has also contributed through his biographical study of 

The pivotal role of Sir William 
Temple in Northwestern 

European politics
Wouter Troost, Sir William Temple, William III, 

and the balance of power in Europe (Republic 
of Letters Publishing; Dordrecht 2011) 236 p., 

ill., krt., €39,- ISBN 9789089790866
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