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De complete Werken Joost Van Den Vondel Hent PDF Joost van den Vondel wordt beschouwd als de grootste
dichter en toneelschrijver uit de Nederlandse renaissance. Zijn talent en zijn taal worden zelfs wel eens

vergeleken met Shakespeare. In De complete werken van `de prins der dichters‘ wordt dat vernuft in al zijn
rijkdom getoond. Vondels grote kennis van literatuur en wetenschappen, theologie en antieke cultuur zijn
aanwezig in zowel zijn gedichten als zijn theaterteksten. In beide toont hij op hem kenmerkende wijze hoe
schoonheid en politieke betrokkenheid te verenigen zijn. In deze uitgave onder andere Noah, Gysbreght van

Aemstel, Adam in ballingschap en Lucifer, dat alom als zijn meesterwerk wordt beschouwd.

Joost van den Vondel (1587-1679) was dichter en toneelschrijver ten tijde van de Nederlandse renaissance.
Hij maakte een korte tijd onderdeel uit van de Muiderkring, en is vooral bekend van zijn toneelwerken die
sterk op de klassieke tragedies geënt waren, zoals Gysbreght van Aemstel en Lucifer, Noah en Adam in
ballingschap, die een trilogie over de zondeval vormen. In zijn werk spelen religieuze en politieke

spanningen een grote rol.
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zijn gedichten als zijn theaterteksten. In beide toont hij op hem
kenmerkende wijze hoe schoonheid en politieke betrokkenheid te
verenigen zijn. In deze uitgave onder andere Noah, Gysbreght van
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Joost van den Vondel (1587-1679) was dichter en toneelschrijver ten
tijde van de Nederlandse renaissance. Hij maakte een korte tijd
onderdeel uit van de Muiderkring, en is vooral bekend van zijn

toneelwerken die sterk op de klassieke tragedies geënt waren, zoals
Gysbreght van Aemstel en Lucifer, Noah en Adam in ballingschap,

die een trilogie over de zondeval vormen. In zijn werk spelen
religieuze en politieke spanningen een grote rol.
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