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Jacob Cats 

De Nederlansde dichter zag het daglicht op 10 november 1577 als vierde kind in het 

gezin. 

In Zierikzee studeerde hij Lantijnse dichtkunst, om op viertienjarige leeftijd in 

Leyden letterkunde en Grieks te gaan studeren. Dat laatse kon hij zo goed dat hij er 

zelfs versjes in kon schrijven. Van Leyden ging hij naar Orleans om daar dokter in de 

rechten te gaan volgen.  

Later begaf hij zich nog voor andere studies naar Parijs, Italië, Engeland,... Om dan 

uiteindelijk terug naar Nederland te keren en daar werd hij pensionaris.  

In 1605 huwde hij de Antwerpse Elisabeth van Valkenburg, die in Amsterdam 

woonde. Samen kregen ze vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Helaas stierven 

al hun zonen vroegtijdig. Hun dochters zijn beide gehuwd. Zijn echtgenote overleed 

in 1630. 

Jacob Cats bezat veel polders, die hij liet droogmaken en bedijken. 

Op zijn landgoed in Grijpskerke leidde hij een rustig en stil leven, daar maakte hij ook 

zijn eerste dichtwerk. 

Dit is een dichtwerk uit 1850 van Jacob Cats: 

 

PROEFSTEEN  

VAN DEN  

TROUWRING.  

 vee7(1.t....  

 

DE WIJSHEID SPREEKT.  

 

Be Wijsheid op een tijd in haren troongezeten ,  

. om aan het volk iets goeds te laten wetenGeneigd. g ,  

Zag met een wakker oog uit haar verheven stoel ,  

Zag door het gansche land een bister groot gewoel ;  
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Zag maagden overhoop , zag oud' en jongelieden ,  

Onzeker wat te doen , en wat er zal geschieden ;  

Zpg wat een vrijster wacht , en wat een vrijer jaagt,  

En wat ' een jonge weeuw in haren boezem draagt ;  

Zag hoe meest al de jeugd zich vaardig poogt te maken  

Om met een! snellen greep een schoon juweel te raken ,  

Gewis , een schoon juweel , en , naar men heden raamt ,  

Dat , eer ooit Holland was , een Trouwring is genaamd.  

Maar in dit deftig werk vernam zij losse streken ,  

Zoodat zij tot de schaar aldus begon te spreken :  

»Wat grijpt dit jagtig volk zoo graag naar dezen Ring ?  

Gewis , het ware best dat hij wat langer hing;  

Want voor een die zich zelf niet haast en wil bedroeven,  

Is 't noodig dit kleinood naar regten eisch te proeven,  

En dat op dezen steen, dien gij voorhanden ziet,  

En dien mijn trouwe zorg aan alle menschen biedt.  

Dit goud , al is het schoon en lustig aan te schouwen,  

En past niet allen mans , en past niet allen vrouwen;  

Doch wien het passen mag , 't en past hem echter niet,  

Die maar op geile vreugd , en nooit eens hooger ziet.  

Hoe weinig is het volk dat tot mij komt genaken ,  

Aleer het aan den Ring zich vast bestaat te maken! 

Dit is een citaat van Jacob Cats: 

Al is de leugen wonder snel, de waerheyt achterhaelt se wel. 

Cats stierf op 12 september 1660. 

 

Geschreven door Jaimie P. 

 

 

 


