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Proloog
Toneel bestaat niet zonder teksten, toneelteksten bestaan niet zonder auteurs. In deze
introductie tot het Nederlandse renaissancetoneel gaat het dan ook vooral om teksten,
in dit geval het grillige complex van Nederlandse drama's uit de periode van ca. 1600
tot 1670, geschreven door auteurs die in literair opzicht ‘modern’ wilden zijn. ‘Modern
drama’ wilde toen zeggen: wat vormgeving betreft juist ‘klassiek’, want mede
geörienteerd op klassieke voorbeelden.
Dirck Volckertsz Coornhert en de Leidse auteurs Jan van Hout en Jacob Duym
gaven vóór 1600 buiten Amsterdam al een eerste aanzet, maar het ‘herboren klassieke’
drama beleefde toch zijn eerste bloei in Amsterdam zelf. Al direct tot de eerste
generatie behoorden ‘groten’ als Pieter Cornelisz Hooft, Gerbrand Adriaensz Bredero
en de jonge Joost van den Vondel. Met Hooft, wiens eerste stuk van ca. 1600 dateert,
laten we in dit geval het renaissancetoneel beginnen. Onze periode eindigt met de
oprichting van het literaire genootschap ‘Nil Volentibus Arduum’ (1669), dat zich
het Frans-classicistische drama ten voorbeeld zou stellen.
De produktie van die paar coryfeeën vormt maar een heel klein deel van de ruim
600 dramateksten uit die tijd. Wat beoogden al die auteurs met hun werk, waardoor
lieten zij zich inspireren en hoe pakten zij het aan?
In de recente bestudering van de ‘ernstige’, niet komische genres binnen dit geheel
van dramateksten heeft de in 1986 gestorven Utrechtse hoogleraar W.A.P. Smit een
belangrijke rol gespeeld. In een befaamd geworden voordracht van 1964, waarin hij
het renaissancetoneel aanduidde als een ‘probleem en taak van de literatuur-historie’,
maakte deze ‘grand old man’ van de Nederlandse literatuurgeschiedenis de balans
op van de toenmalige kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van dit toneel. Die
kennis betekende vooral: verwarring en
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gebrek aan kennis. Mede hierdoor zijn verschillende literatuur-historici van de jongere
generatie geïnspireerd tot nader drama-historisch onderzoek. De aandacht voor de
ontwikkeling van de dramatische theorieën, voor zover hier te lande bekend, werd
sterk gestimuleerd. Smit wees eveneens op de belangrijke rol die het Neolatijnse
toneel van de humanisten gespeeld had in het ontstaan van het Nederlandstalige
drama. Ook naar dat toneel is inmiddels onderzoek gedaan.
Smit deed ook concrete voorstellen voor analyses van alle ‘ernstige’ drama's, die
uitgewerkt werden in het in 1971 door L. Rens in Antwerpen opgerichte Centrum
voor de studie van het renaissancedrama. Na Rens' vroegtijdige dood in 1983 staat
dit nu onder leiding van Rens' vroegere medewerker, G. van Eemeren. Dankzij de
publikaties van dit Centrum beschikken we over een gedetailleerd overzicht van de
genres en subgenres binnen het ‘ernstige’ renaissancetoneel tot 1650 en een schets
van de ontwikkeling daarin.
De door Smit geformuleerde taak is voor een deel volbracht. Elk nieuw inzicht roept
echter altijd nieuwe vragen op. Door het onderzoek naar de dramatische opvattingen
in de renaissance heeft men inmiddels ook meer inzicht gekregen in de retorische
principes waarop het vroege renaissancetoneel is gebaseerd. Men kon hierbij
aanknopen bij de algemene belangstelling voor de relatie tussen retorica en poëzie,
die vanaf 1969 in Nederland door de studies van Smits leerlinge S.F. Witstein werd
gewekt. Op grond hiervan is intussen het inzicht gegroeid dat men binnen het
renaissancetoneel een principieel onderscheid moet maken tussen twee fasen, die
niet zonder meer met dezelfde maatstaven gemeten kunnen worden: een
‘retorisch-didactische’ en een meer ‘Aristotelische’ fase.
Het door het Antwerpse Centrum verrichte genreonderzoek concentreerde zich op
een aantal formele elementen van de desbetreffende drama's, en ging niet in op inhoud
en thematiek. Toch hangen die direct samen met een belangrijke nieuwe vraag,
namelijk naar de middelen waarmee het didactische doel van het drama in zijn
verschillende stadia wordt bereikt. Dit geldt dan zowel de ernstige als de komische
genres. Ook de in de laatste decennia toegenomen belangstelling voor de
maatschappelijke functie van literatuur heeft de vraag naar de ‘boodschappen’ van
het toneel versterkt. Enkele analyses heb-
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ben al aandacht gevestigd op de actueel-politieke functie van bepaalde stukken.
In het beredeneerde overzicht in hoofdstuk VIII wordt nader ingegaan op dit recente
onderzoek naar het renaissancetoneel en op de aspecten die bestudering behoeven.
Aan de orde komen zowel het onderzoek naar dramateksten van afzonderlijke auteurs
als dat naar ontwikkelingen binnen de dramatische genres. Dit overzicht fungeert
tegelijk als literatuuropgave. De belangrijkste studies daarin vormen de basis van de
inhoud van dit boekje. Omdat het komische toneel in het onderzoek nogal
stiefmoederlijk is bedeeld krijgt het ‘ernstige’ toneel verreweg de meeste aandacht.
In zeven hoofdstukken wordt enig zicht gegeven op het ontstaan en de ontwikkeling
van dat gevarieerde bestand van dramateksten dat traditioneel onder die ene noemer
‘renaissancetoneel’ wordt gerangschikt. De veranderende opvattingen over doel en
functie van dat toneel krijgen vrij veel aandacht; de ontwikkelingen zelf kunnen
alleen beschreven worden op basis van wat we nu weten. Maar zoals al aangegeven:
op veel vragen die we nu stellen weten we nog geen antwoord. Een uitdagende
opdracht voor nieuwsgierige mensen.
N.B.

De geciteerde passages uit zeventiende-eeuwse teksten zijn in de moderne
spelling overgebracht.
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I Het Nederlandse Renaissancetoneel: Begrippen
en feiten
1. Organisatie van het toneel
a) Rederijkerskamers in Amsterdam
Toneel is van alle tijden, maar in de Nederlandse renaissance beleefde het een gouden
tijd. In steden met een liberaal cultuurbeleid, zoals Amsterdam, nam het drama toen
wel een heel bijzondere plaats in. Mensen werden niet als tegenwoordig door film,
televisie en opinie- of amusementsbladen met de kleurrijke verbeelding van
schokkende of komische handelingen van anderen geconfronteerd. Dat gebeurde
alleen in toneelopvoeringen. De dramaschrijvers groeiden in de loop van de
zeventiende eeuw dan ook uit tot een heel legertje.
Voor de stichting van de Schouwburg in 1637 was in Amsterdam, evenals in de
provincie, het toneel het werkterrein van de rederijkerskamers. Deze luisterden
traditiegetrouw bijzondere openbare gebeurtenissen met allegorische vertoningen
op, maar verzorgden ook toneelvoorstellingen op het marktplein (met name tijdens
de kermis).
Binnenskamers hield men zich bezig met verschillende vormen van poëzie. Er
werd ook voor eigen kring gespeeld, en op de regelmatig gehouden onderlinge
rederijkersfeesten nam het toneel (in de vorm van esbatementen en zinnespelen) een
vaste plaats in. Met de grote toevloed van Zuidnederlanders vestigde zich in
verschillende Hollandse plaatsen een Vlaamse of Brabantse kamer naast de oudere
Hollandse. Zo kende men in Amsterdam al vanaf het begin van de zeventiende eeuw
twee rederijkersgroeperingen: de Hollandse kamer ‘D'Eglentier’, met het devies ‘In
liefde bloeiende’ en de Brabantse kamer ‘Het wit lavendel’, met het devies ‘Uit
levende(r) jonst [= liefde]’.
Pieter Cornelisz Hooft, Gerbrand Adriaensz Bredero en
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Samuel Coster behoorden tot de Hollandse kamer. Joost van den Vondel was lid van
‘Het Wit Lavendel’, een milieu dat aanvankelijk in religieus én literair opzicht
behoudender was dan dat van ‘D'Eglentier’. Tussen 1617 en 1622 bestond er in
Amsterdam zelfs nog een derde instelling waarbinnen toneel werd geschreven en
gespeeld. Dit was de ‘Eerste Nederduytsche Academie’, gesticht door Coster, die
daartoe samen met Hooft en Bredero de Hollandse kamer had verlaten. Waar de
rederijkers nog steeds speelden in zolderruimten die niet voor dit doel waren gebouwd,
liet Coster voor zijn organisatie een apart houten gebouw aan de Keizersgracht
optrekken. De speelruimte, die bedoeld was voor toneelvoorstellingen en colleges
voor de Amsterdamse burgerij, heeft in de praktijk voornamelijk als toneelruimte
gefungeerd.
Toen men ca. 1610 in Amsterdam de kamers tegen betaling open was gaan stellen
voor publiek werd de basis gelegd voor een professioneel toneel. Dit werd tevens
een hoe langer hoe belangrijker maatschappelijk medium. De entreeprijs bedroeg in
het begin 2½ stuivers, wat voor een geschoold arbeider met een gemiddeld dagloon
van ca. 17 stuivers wel te betalen was. Later, in Amsterdamse Schouwburg, zou het
minimumbedrag voor een toegangsbewijs oplopen tot 3 à 4 stuivers. Een deel van
de winst van de voorstellingen der kamers kwam ten goede aan stedelijke liefdadige
instellingen. Het Oude Mannen- en Vrouwen Gasthuis werd verzorgd door
‘D'Eglentier’, het Weeshuis eerst door de Academie en na 1622 door de Brabantse
kamer, toen deze het toneel van het Academiegebouw ging bespelen. Die extra
inkomsten voor de stad waren niet onaanzienlijk: al in 1616 kon ‘D'Eglentier’
tweeduizend gulden aan haar godshuis overdragen. Deze winst van tien maanden
spelen was wel grotendeels te danken aan het succes van de stukken van twee auteurs:
Bredero en Coster. Door hun financiële bijdrage kregen de kamers ook een extra
belangrijke functie in hun relatie tot het stadsbestuur. Die positie werd alleen maar
verstevigd naarmate de ‘doelgroep’, het potentiële publiek, in reëel aantal toenam.

b) De Amsterdamse Schouwburg
In het toneel moest de wereld zichzelf herkennen. In deze periode balde die wereld
zich in al haar facetten juist in Amsterdam samen. De handelsstad beleefde een
geweldig snelle expansie: in korte tijd steeg het aantal inwoners van
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1. Het toneel van de Amsterdamse Schouwburg

2. De toeschouwersruimte van de Amsterdamse Schouwburg
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50.000 in 1600 naar 105.000 in 1622 en 115.000 in 1630. Protestantse immigranten
uit de Spaanse, katholieke Nederlanden, Duitsers die de verschrikkingen en de
armoede van de dertigjarige oorlog waren ontvlucht, joden uit Spanje en Portugal
en tal van nog uitheemsere kooplieden maakten deel uit van de jonge stedelijke
samenleving. Een krachtige regering, met aan haar hoofd vier burgemeesters, moest
met redelijk beleid zorg dragen voor de nog maar net gevestigde sociaal-politieke
orde. Heel veel inwoners van de stad profiteerden absoluut niet van de nieuwe bloei
en rijkdom en konden zich zeker geen toneelbezoek veroorloven. Veel anderen
konden dit echter wel, zodat de drama-auteurs toch konden rekenen op een potentieel
groot, in principe zeer geïnteresseerd, publiek.
De officiële stedelijke functie van het Amsterdams toneel werd in 1637 bevestigd
door de bouw van de Schouwburg, die als instelling de plaats innam van de in 1632
van stadswege gefuseerde rederijkerskamers. Het prachtige nieuwe gebouw,
ontworpen door de bekende architect Jacob van Campen, verving heel feitelijk het
oude Academiegebouw: het werd op dezelfde plaats opgericht, alleen nu in steen.
Hier gaven voortaan beroepsacteurs enkele malen per week toneelopvoeringen voor
de Amsterdamse burgerij.
De zakelijke relatie met het stadsbestuur was goed geregeld. De regenten van de
twee godshuizen, die de bouw hadden bekostigd en nu van de volledige winst zouden
profiteren, maakten de voordracht op voor de zes ‘hoofden’ van deze professionele
instelling.; deze werden dan door de burgemeesters benoemd. Deze ‘hoofden’
bepaalden het repertoire en engageerden de acteurs. De onvermijdelijk hoge uitgaven
bleken in het algemeen een goede investering: in 1648 bedroeg de zuivere winst ruim
negenduizend gulden.
Het toneel is wel van alle tijden, maar de toneelgebouwen niet. De prestigieuze
schouwburg, op 3 januari 1638 ingewijd met Vondels Gijsbreght van Aemstel, zou
op 11 mei 1772 onherstelbaar door brand verwoest worden.

c) In de provincie
De toneelorganisatie buiten Amsterdam bleef veel langer in handen van
rederijkerskamers. Pas in 1660 zou ook een stad buiten Amsterdam een vast,
professioneel toneel krijgen, namelijk Den Haag. Jan Baptist van Fornenbergh, een
vroegere acteur van de Amsterdamse Schouwburg, die in 1645 een eigen
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toneelgezelschap had opgericht, opende toen een particuliere schouwburg aan de
Dennenweg. Deze was wel bestemd voor een veel deftiger publiek dan die in
Amsterdam.
Reizende toneelgezelschappen, ook van Engelse komedianten, die 's zomers langs
de kermissen in steden en dorpen trokken, boden het publiek nog een extra repertoire.

2. Genres
a) Definities
Een goed aantal stukken werd nooit gespeeld, maar dat betekende voor hun auteurs
niet even zoveel mislukkingen. Zij schreven namelijk lang niet allemaal met het oog
op een opvoering: het was op zichzelf al een artistieke uitdaging om zich toe te leggen
op het moderne, ‘klassieke’ drama. Met het schrijven van een treurspel (tragedie)
beoefdenden de drama-auteurs namelijk een genre dat alleen met het heldendicht
(epos) hoefde te wedijveren om de hoogste plaats in de literaire hiërarchie, die al in
de Oudheid was gevestigd. Het blijspel (komedie) en zeker de klucht, die geen klassiek
genre vertegenwoordigde, stonden theoretisch lager aangeschreven. Tot een andere
niet-klassieke categorie behoorden de zg. tafelspelen (in de zeventiende eeuw meestal
bruilofts- of andere gelegenheidsspelletjes, in de vorm van een voordracht van enkele
personen), die al in vele soorten door de rederijkers waren geschreven. Vaak
beoefenden schrijvers verschillende dramatische genres. Een geleerde tragedieauteur
als Hooft wijdde zich ook aan het blijspel én het tafelspel. Zijn kunstbroeder Bredero
legde zich behalve op het treur- en blijspel ook met veel plezier toe op de klucht.
Tragedie en komedie beeldden al volgens de klassieke opvattingen elk een eigen
wereld uit met hiertoe behorende personages en de hun typerende lotgevallen, gezet
in een hierbij passende toon. Zo zou Cornelis van der Plasse, de uitgever van Bredero,
in 1638 het verschil tussen beide genres typeren:
De treurspelen hadden de voortocht (= voorrang) om hun deftigheid en
statigheid, als bestaande uit aanzienlijke personagiën: koningen, vorsten,
priesters, ambtluiden (= rechters), edelen, krijgsoversten en diergelijken;
op sloten,
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in steden, paleizen, raadhuizen, legers en kerken; en gelijk de personen
waren de redenen (= de taal) vol majesteit en hoogdravende, d'uitkomsten
(= afloop) bloedig, schrikkelijk en van belang.
De blijspelen sprongen lustig op het toneel, met de lichtsten slag en het
schuim des volks: herders, boeren, werkluiden, waarden, waardinnen,
koppelaarsters, snollen, vroedwijven, bootsgezellen, opsnappers (=
verkwisters), schooisters (= bedelaarsters) en panlikkers (= klaplopers);
op akkers, in bossen, in hutten, in winkels, herbergen, kroegen, op straat,
in steegjes en slopjes, in vleeshuis en op vismarkt; de praatjes die daar
omgingen, na den man (= levensecht), d'uitkomsten kluchtig en
genoegelijk. (C.L. vander Plasse, ‘Voor-reden’ tot G.A. Bredero, Alle de
wercken. Amsterdam 1638).
In het treurspel werd dus een geschiedenis van hooggeplaatste personen met een
gruwelijk droevig einde uitgebeeld, geschreven in verheven taal. In het blijspel ging
het om lotgevallen van mensen uit de lagere (maar vaak ook midden-) klasse, altijd
met een blij einde en geschreven in een gewone taal. Zo was het in de klassieke
oudheid. Zo was het in principe ook in het renaissancetoneel, dat direct of indirect
het klassieke drama als voorbeeld nam.
Op een aantal punten onderscheidt dit ‘moderne’ toneel zich van de overwegend
allegorische spelen van de rederijkers. Men wijst hiervoor meestal op een klassieke
genrebenaming, op een indeling in bedrijven met eventueel, in het ernstige toneel,
(veelal anonieme) koren of (niet anonieme) reien, en op personages en inhoud die
op zijn minst overeenkomen met de omschrijving van Van der Plasse.
De auteurs die de Latijnse school hadden doorlopen waren vertrouwd met de
tegenstelling tussen tragedie en komedie die was geformuleerd door de 4e-eeuwse
commentator van de Latijnse komedies van Terentius, Donatus. Diens uiteenzetting
Over de tragedie en komedie was in de meeste zestiende-eeuwse schooledities van
Terentius opgenomen. Deze kan - waarschijnlijk indirect - een bron van Van der
Plasse geweest zijn. Van der Plasse nam echter een paar opmerkingen van Donatus
niet over, die voor de opvattingen over de genres toch wel belangrijk zijn geweest.
Deze golden allereerst het verschil in de omslag van de gebeurtenissen: in de komedie
verlopend van ‘woelig’ naar rustig en in de tragedie juist omgekeerd. Een ander punt
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betrof het ‘waarheidsgehalte’ van de stof: in de tragedie was die vaak ontleend aan
de geschiedenis, in de komedie verzonnen.
Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de opvatting van het begrip ‘tragisch’ als ‘de
lotswisseling van groten, van geluk naar ongeluk’ werd bevestigd door de titel van
de novellen-verzameling van de Italiaan Bandello. Deze waren in het Frans als
Histoires tragiques (1559-1570) zeer populair geworden en vanaf 1598 ook in het
Nederlands bekend geraakt onder de titel Tragische Historiën. Deze ‘tragische
historiën’ zouden de stof leveren voor heel wat renaissancedrama's: in Nederland
vooral van auteurs als Rodenburgh en zijn navolgers, in Engeland bijvoorbeeld voor
Shakespeare's Romeo and Juliet.

b) Benamingen
In de loop van de eeuw zou het ‘ernstige’ renaissancetoneel zich manifesteren in een
aantal zich zowel naar vorm als inhoud ontwikkelende vormen. Binnen het ‘ernstige’
drama zouden vele stukken voorkomen met een blij einde, komische (tussen)scènes
of luchtige toon. Vooral kluchtige taferelen met laaggeplaatste personen (de zg.
‘mindermanstonelen’) waren al gauw populair. Later, in de veertiger jaren, zou de
eenheid van toon eerder door pastorale of algemeen-luchtige scènes doorbroken
worden. Deze ‘gemengde’ spelen werden vaak, maar lang niet altijd, aangeduid als
tragicomedie of (treur-)blij-einde-spel. Hiernaast vindt men alle mogelijke
benamingen, waaronder de klassieke term tragedie of de vertaling treurspel, maar
ook pastoraal blij-eindig of pastoraal muziekspel, met allerlei varianten. Jacob Duym
maakte al in 1600 op de titelpagina's van de drama's in zijn Spiegelboeck een
onderscheid tussen tragedies en tragicomedies op grond van het al of niet droevig
einde van de ‘heerlijke’ [= aanzienlijke] mensen over wie het stuk ging.
De term ‘comedie’, die al vóór 1600 door Coornhert werd gebruikt voor zijn
allegorisch voorgestelde ernstige spelen, hoefde in de beginperiode van het
renaissancetoneel nog niet in klassieke zin tegenover de tragedie geplaatst te worden.
De belerende Neolatijnse schooldrama's uit de zestiende eeuw heetten algemeen
‘comoedia’, waarschijnlijk omdat ze hun vorm ontleenden aan de klassieke komedies.
Daarmee werd de term eigenlijk synoniem voor ‘toneelspel’. Dit kan bijvoorbeeld
blijken uit een term als ‘kluchtige komedie’, waarmee in 1626
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de tweede druk van Hoofts Warenar werd aangeduid.
Als in de literatuurgeschiedenis wordt gesproken over ‘kluchten en blijspelen’,
dan betekent dit niet dat indertijd deze termen wel algemeen gebruikt en goed
onderscheiden werden. Het verschil tussen beide zit eigenlijk vooral in de lengte.
Blij spelen zijn bovendien verdeeld in bedrijven, de kortere kluchten (in het algemeen
minder dan duizend regels beslaand) meestal niet.
De grens tussen ‘ernstig’ en ‘komisch’ toneel is meestal zonder veel moeite te
trekken op basis van de genrebenaming en/of de inhoudelijke definities die in de
renaissance zelf werden gehanteerd. Bredero's Moortje (1615; gedr. 1617) presenteert
zichzelf op de titelpagina als de navolging van Terentius' Eunuchus, een blijspel dus.
Bredero's niet nader gedefinieerde Spaanschen Brabander (1618) is vanuit hedendaags
standpunt op verschillende manieren gekarakteriseerd. Als spel waarin
vormgevingselementen uit de klassieke komedie worden toegepast, werd het echter
door tijdgenoten tot de blijspelen gerekend. Genrebepaling volgens historische normen
is trouwens niet altijd probleemloos. Weer een voorbeeld uit Bredero's dramatisch
werk: Bredero's, door Starter afgemaakte, spel Angeniet (1623) wordt door de jongste
uitgever beschouwd als één van de mogelijke varianten van het ‘ernstig’
renaissancetoneel, maar kan op grond van een andere interpretatie van enkele
elementen ook wel beschouwd worden als een blijspel. (Zie VIII.2.b, onder Nadere
aandacht voor de dramatheorie).
Het komische genre zou naast de ‘ernstige’ spelen een vaste plaats op het toneel
houden. Op de in 1637 gebouwde Amsterdamse Schouwburg kreeg vooral het kortere
kluchtige spel zijn kans, dat dan als naspel na een tragedie werd opgevoerd. Vanaf
1645 werden deze kluchten nogal eens vervangen door dansen en ‘balletten’. Evenals
de bij bijzondere gebeurtenissen op het toneel gebrachte allegorische ‘vertoningen’,
kwam deze duidelijk aan de groeiende smaak voor visueel en muzikaal vertier
tegemoet.

3. Dramaproduktie
a) ‘Ernstig’ en niet (overwegend) komisch toneel
De Nederlandse dramaproduktie uit deze tijd is in getallen uitgedrukt indrukwekkend.
Dank zij het in 1983 door Meeus
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gepubliceerd repertorium van het ernstige Nederlandse drama tussen 1600-1650
hebben we voor die periode een uitstekend overzicht van alle beschikbare gegevens
over de overgeleverde geschreven en gedrukte teksten. (Zie VII.1).

In Amsterdam
Alleen al de in Amsterdam gedrukte enlof door Amsterdammers geschreven ernstige
toneelteksten tussen 1600 en 1650 blijken ruim 180 titels te beslaan. 117 daarvan
dateren van vóór de inwijding van de Amsterdamse Schouwburg (1600-1637) en 66
uit de periode erna (1638-1650). Van ca. 55 van deze stukken weten we zeker dat
ze in de eerste periode ook op het Amsterdamse toneel zijn gebracht. Het is opvallend
dat er daarbij maar enkele opvoeringen geteld kunnen worden van een
niet-Amsterdams spel. We kennen daarnaast nog een klein aantal titels van opgevoerde
stukken waarvan geen tekst bekend is. Deze gegevens over Amsterdamse opvoeringen
vóór 1638 zijn echter lang niet volledig. Daarom mogen we van de ruim 60 in die
jaren geschreven (en bijna altijd ook gedrukte) Amsterdamse stukken waarvan geen
opvoering bekend is, nog wel een goed aantal bij die categorie van ca. 55 gespeelde
stukken optellen.
Gelukkig zijn voor de periode vanaf 1638 de goed gedocumenteerde rekeningen
van de Amsterdamse Schouwburg bewaard gebleven. Hierin zijn alle opvoeringen
met titelaanduiding aangetekend. Ze bevatten niet alleen een schat aan informatie
over het aantal opvoeringen van de diverse spelen en de recettes, maar ook over
uitgaven voor requisieten, costuums, salarissen van toneelspelers en dergelijke. Deze
rekeningen zijn de basis geweest van het in 1983 gepubliceerde overzicht van het
repertoire van die Schouwburg in de periode 1638-1665. (Zie VIII.1). Het overgrote
deel van de titelaanduidingen is hierbij gedetermineerd. Dank zij dit overzicht weten
we dat er naast zo'n 25 al eerder opgevoerde en/of geschreven ‘ernstige’ toneelstukken
voor 1665 nog eens ongeveer 120 stukken in het Amsterdamse repertoire werden
opgenomen. Bij premières en herpremières werden door Amsterdamse uitgevers
meestal ook (nieuwe) edities op de markt gebracht.
Niet alle stukken waren ook oorspronkelijk Nederlands. Vondel publiceerde
bijvoorbeeld vanaf 1626 verschillende vertalingen van klassieke tragedies. Theodore
Rodenburgh zorgde al in het tweede decennium van de eeuw voor bewerkingen van
een Italiaans, een Engels en meerdere Spaanse succesdrama's. Vanaf 1645 zien we
de vertalingen, vooral van
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Spaanse drama's met veel liefdesverwikkelingen en afwisselende, spectaculaire
gebeurtenissen, belangrijk toenemen. Na 1660 is er sprake van een extra grote aanwas
van stukken naar het Frans.
Voor 1638 zijn zo'n 36, veelal Amsterdamse auteurs, bij de Amsterdamse
toneelproduktie betrokken. Daarna zouden er, tot 1650 gerekend, nog eens 30 nieuwe
auteurs bijkomen. Lang niet al deze auteurs hebben een belangrijke plaats veroverd
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Van de bekend geworden dichters hebben
enkele een grote bijdrage geleverd. Alleen al Vondel schreef vanaf 1610 (Pascha)
tot 1667 (Zunghin en Noah) 29 ernstige toneelstukken en één pastoraal getint spel
(Leeuwendalers).

In de provincie
Vergeleken bij de Nederlandse dramaproduktie buiten de stad was het Amsterdamse
toneel een reus onder dwergen. Dit blijft ook zo als we de tweemaal zes tragedies
en tragicomedies van de Leidenaar Jacob Duym, gepubliceerd in zijn Spiegelboeck
(1600) en zijn Ghedenck-boeck (1606), onder het ‘moderne’ toneel tellen. Opnieuw
kunnen getallen de bijzondere positie van het Amsterdamse toneel laten uitkomen.
Op de ruim 180 Amsterdamse titels van ‘ernstig’ renaissancetoneel tussen 1600 en
1650 kennen we uit deze periode dan nog zo'n 80 stukken, uitgegeven of geschreven
in de rest van de Noordelijke Nederlanden als geheel. Dit wil op een paar
uitzonderingen na zeggen: in de rest van Holland. Tegenover de 66 voor die
Amsterdamse stukken verantwoordelijke auteurs staat een vijftigtal niet-Amsterdamse
schrijvers. Het blijkt dat juist de Amsterdammers het vaak niet bij één stuk lieten,
terwijl een meervoudige dramaproduktie in de provincie kennelijk veel zeldzamer
was. De grote uitzondering op die laatste regel is uiteraard de produktieve Jacob
Duym.
Bij die Hollandse produktie steekt het aantal in Vlaanderen en Brabant geschreven,
resp. uitgegeven ‘ernstige’ drama's wel erg pover af: 35 in de hele periode 1600-1650.
De bekendste auteur is de Antwerpenaar Guilliam van Nieuwelandt. Met zijn zeven
tussen 1617 en 1635 gepubliceerde tragedies werd hij de Zuid-Nederlandse
vertegenwoordiger bij uitstek van het nieuwe, op de klassieken geïnspireerde drama.
Daarentegen blijken de tien, niet uitgegeven, drama's van de Lierse rederijker Joris
Berckmans, uit de periode direct hierna,
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de moderne ontwikkeling van het Noorden maar heel aarzelend te volgen. Van de
auteurs die de komische genres beoefenden heeft de Antwerpenaar Willem Ogier de
meeste erkenning gekregen.

b) Het komisch toneel
In een Nijmeegs onderzoeksprojekt van W.A. Ornée (zie VIII.3.b) zijn voor de
periode van 1600 tot 1640 60 kluchten en ruim 10 blijspelen geregistreerd; tussen
1640 en 1680 zouden dat er respectievelijk 123 en ongeveer 50 zijn. Hierin zit tussen
1618 en 1663 (als Focquenbroch een komedie van Molière vertaalt) een opmerkelijke
gat wat blijspelen betreft, met maar één uitzondering: het (in de zeventiende eeuw
ongepubliceerde) spel Trijntje Cornelis van Constantijn Huygens (1653).
Tussen 1638 en 1665 werden er ruim 90 blijspelen en (vooral) kluchten in de
Amsterdamse Schouwburg opgevoerd. Ca. 15 daarvan werden al eerder gespeeld,
zoals de ijzersterke Warenar (1617) van Hooft en Samuel Costers Teeuwis de boer
(1612; gedr. 1627) en de nu vergeten kluchten van W.D. Hooft, Stijve Piet (1628)
en Jan Siewertsz Kolms Malle Jan Tots boertige vrijerij (ca. 1618, gedr. 1633). Ook
Bredero's Spaanschen Brabander (1618) behoorde tot deze geprolongeerde
kassuccessen. Zijn Klucht van de koe (1612; gedr. 1619) bracht het echter niet verder
dan een reeksje van 6 heropvoeringen in 1646.
Ernstig toneel
Amsterdam

1600-1637

gedrukt/geschr. 117
gespeeld

1638 (-1650)

-1665

66

?

55+

ca. 120 nieuwe
en ca. 25 oude
stukken

Noord-Nederland
gedrukt/geschr. 57

24

Zuid-Nederland
gedrukt/geschr. 15

20

Komisch
toneel
Amsterdam
gespeeld

21+

ca. 65 en ca. 15
oude stukken

Nederlanden

1600-1640

1640-1680

gedr./geschr.

ca.72

ca. 173
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Het is niet altijd duidelijk in hoeverre deze komische stukken geheel of gedeeltelijk
vertaald of bewerkt zijn. De kluchten lijken in elk geval het meest origineel.

4. Doel en functie van het toneel
Het toneel was de permanente concurrent van dat andere machtige medium, de
preekstoel. Typerend voor de periode van de renaissance is de overeenkomst in hun
beider maatschappelijke functie: ordescheppend en ordebewarend. De acteurs waren
hierbij natuurlijk de spreekbuis van de inventieve toneelauteur achter hen, die zich
via de door hem geschapen toneelpersonages direct tot het publiek richtte. Die auteur
hield zich vooral bezig met het menselijk functioneren binnen de wereldlijke orde,
de predikant droeg daarentegen zorg voor het zieleheil van zijn toehoorders.
De predikanten werden zeker onder meer gewaardeerd om de overtuigingskracht
van hun retorische kwaliteiten. Maar de trits van het ‘onderwijzen, (emotioneel)
bewegen en behagen’ (docere, movere en delectare), de klassieke eis voor de retor,
behoorde in zijn driedeling toch vooral tot het terrein van het toneel. De toneeldichter
beantwoordde daarmee aan een eis van de klassieke dichter en theoreticus Horatius,
die in de renaissance steeds weer herhaald werd: de dichtkunst moet overtuigen en
daarom een zorgvuldige vermenging van het nuttige (‘utile’) met het aangename
(‘dulce’) bieden. In de specifieke dramatheorie werd de ethisch-didactische functie
van het drama sterk benadrukt. (Zie III.3.a en b).
Toneelschrijvers wezen er graag op dat zij het publiek een spiegel voorhielden.
Zeker in het begin van de renaissance was dit meest een zwart-witspiegel van morele
wetmatigheden, waarin deugd werd beloond en ondeugd gestraft. De ‘spiegel’functie
van niet-dramatische, ethisch-didactische teksten was in de middeleeuwen al
ruimschoots benadrukt in titels als ‘Spiegel der zonden’. Voor de opvatting van ‘het
toneel als spiegel’ had Donatus (zie I.2.a) verwezen naar een aan Cicero toegeschreven
uitspraak, over de klassieke komedie. Dit genre heette daar ‘een nabootsing van het
bestaan, een spiegel van het dagelijks leven en een beeld van de waarheid’.
De vier bekendste komedies of blijspelen uit het tweede decennium van de
zeventiende eeuw kunnen zeker als zulke didactische spiegels beschouwd worden.
In Costers Teeuwis de
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G.A. Brederoods
Spaanschen
Brabander
Jerolimo.
t' A M S T E R D A M ,
Gedrukt by B R O E R J A N S Z B O U M A N , Boekverkooper 't Water, byde Kapel-steeg. A N N O
1662.
3. De ‘Spaanse Brabander’ Jerolimo en zijn knecht Robbeknol op het toneel van de Amsterdamse
Schouwburg.
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boer (1612; gedr. 1627), Hoofts Warenar (1617) en Bredero's Moortje (1615; gedr.
1617) wordt gedemonstreerd hoe mensen zich kunnen laten meeslepen door valse
begeerten als wellust en hebzucht en zich kunnen verliezen in snoeverij. In de
Spaanschen Brabander (1618) stelt Bredero zijn publiek
naaktelijk en schilderachtig [= aanschouwelijk] voor ogen, de misbruiken
van deze laatste [= huidige] en verdorven wereld, de gebrekkelijkheid [=
onvolmaaktheid] van onze tijd.
Deze schildering is bedoeld, zo zegt Bredero in zijn voorwoord, ‘om mij en alle
mensen te verlustigen en te verbeteren’.
Dit geldt zeker ook voor Bredero's kluchten, zoals de Klucht van de koe (1612)
en Meulenaer (1613). Die worden in 1619 dan ook door Van der Plasse aangeprezen
als teksten waarbij men onder de ‘uiterlijke onnutte schors’ het doel van de auteur
moet ontdekken, namelijk de ontleding van de boosaardige wereld!
Maar ook de tragedie, waarin hooggeplaatsten zo vaak onherroepelijk ten onder gaan
aan hartstochten die de rede vertroebelen, werd gezien als een spiegel van herkenbare
morele patronen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de titels van de eerste zes tragicomedies
en tragedies van Jacob Duym, die in 1600 alle als ‘spiegel’ werden gepresenteerd.
Hieronder vindt men de eerste Nederlandse vertaling van een tragedie van Seneca,
Troades, Den spieghel des hoochmoets (die wordt gestraft) genoemd.
Deze spiegelgedachte wordt ook uitgedrukt in Vondels voorbericht tot de Lucifer
(1654), een tragedie uit een later stadium van de dramaontwikkeling. Lucifer stort
als straf voor zijn ‘staatzucht’ in de hel, volgens Vondel: ‘ten klaren spiegel van alle
ondankbare staatzuchtigen, die zich stoutelijk tegen [...] de wettige Overheden durven
verheffen’.
Hooft onderkende in zijn Nederlandsche Historiën (1642) de didactische taak van
het toneel al bij de rederijkers, die in een maatschappij in opbouw door middel van
hun spelen het publiek de normen voor een juist sociaal gedrag voorhielden. Het
toneel van zijn eigen tijd kon in zijn ogen zelfs heel direct de gevestigde orde dienen.
Volgens Hooft waren er toen immers
maar twee manieren [...] om 't volk bij de oren te leiden, namelijk van
preekstoel en toneel. Zo heeft de magistraat geen machtiger middel dan
dit om 't grauw [= het lage
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volk] een rusthoudende onderdanigheid in te scherpen en haar achtbaarheid
te handhaven. (Nederlandsche Historiën I, onder het jaar 1562; ed.
Hellinga-Tuynman IV, 36).
Niet alleen de aristocratische Hooft, zelf als drost van Muiden een getrouw dienaar
van de Staten van Holland, maar ook de dichter-glazenmaker Jan Vos, van 1642 tot
1667 regent van de Amsterdamse Schouwburg, beschouwde het toneel als een machtig
instrument dat de magistraat ten eigen bate kon aanwenden tegen de invloed van de
geestelijkheid. Eén van zijn puntdichtjes luidt:
De Schouwburg en soldaat zijn 't Raadhuis over [= zeer veel] waard:
Deze dient het door haar spel, die helpt het door zijn zwaard.
't Ontzag van [= voor] deze twee kan 't vuur der altaars blussen.
Waar spel noch krijgsman is, begeert de stoel [= preekstoel] het kussen [nl. dat van de
burgemeesters].
(J. Vos, Alle de gedichten. I. Amsterdam 1726, 404).

Hooft en Vos stellen hier duidelijk het onderwijzen (docere) voor als eerste taak van
het toneel, dat dus veel meer zou moeten doen dan alleen het volk van de straat
houden. In de ogen van Hooft hoorde het toneel een school der rede te zijn, waarin
de mens zich met behulp van de stoïsche moraalfilosofie moet leren wapenen tegen
de gevaren van Onmatigheid in al zijn aspecten. Waar Hooft deze lering in zijn
tragedies vóór Baeto (1617; gedr. 1626) nog veelal in woorden formuleerde,
demonstreerde Vos in zijn populaire gruwelstuk Aran en Titus (1638; gedr. 1641)
de excessen van wraak en weerwraak liever in ijzingwekkende taferelen.
In de loop van de zeventiende eeuw zouden de toneelschrijvers de drie retorische
technieken van het ‘onderwijzen, bewegen en behagen’ op verschillende wijze en in
verschillende mate hanteren. Het didactische idealisme dat de toneelschrijvers van
het eerste uur kenmerkte, zou steeds meer plaats maken voor een aanbod van vermaak,
ook bij de auteurs van het ‘ernstige’ toneel. Met de geleidelijke professionalisering
van het toneel lijkt het behagen van het publiek bij een goed aantal van hen dan vaak
een doel op zichzelf te worden. De uiteindelijk opvoedende, lerende functie van de
klassieke genres zou echter
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door niemand verloochend worden. Die functie behoorde in elk geval tot de
belangrijkste argumenten waarmee de toneelschrijvers zich konden verdedigen tegen
de aanvallen van de calvinistische kerk op de in haar ogen maar al te vaak
‘onstichtelijke’ uitbeeldingen.
Het blijft een vraag of de komische genres in de loop van de eeuw toch niet meer
en meer uitsluitend een vermaaksfunctie kregen. In Huygens' Trijntje Cornelis (1653)
gaat het vooral om de komische uitbeelding van een beknopte aardige anecdote.
Moralisering speelt hierin nauwelijks een rol; alleen worden in een noodzakelijk
bevredigende afloop de bedriegers natuurlijk wel gestraft. Over de functie van de
kluchten is helaas nog geen uitspraak te doen die op systematische onderzoek is
gebaseerd (zie VIII, 3.b).
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II Voorbeelden en voorgangers
1. De Helicon in Leiden
In 1616 zag de Leidse geleerde Petrus Scriverius maar één Nederlandse
rederijkerskamer die de klassieke dramakunst in de moedertaal had doen herleven.
Over het algemeen bestond het toneel van de Hollandse kamers alleen uit misbaksels,
maar ‘D'Eglentier, in liefde bloeiende’, was de uitzondering. Lof en prijs vielen het
‘kunstig Amsterdam’ ten deel in Scriverius' voorrede tot de editie van Daniël Heinsius'
Nederlandse gedichten:
Op uw tonelen heeft de kunst, die was verloren,
Haar adem weer geschept. Bij u is zij herboren.
Het Hoofd dat steekt gij op. Ik zie uit uw moeras
Iets rijzen in de lucht: ik zie een nieuw Parnas.
(In: D. Heinsius. Nederduytsche Poemata. Ed. B. Becker-Cantarino. Bern enz. 1983, 14-15).

Het hoofd (‘Hooft’ in Scriverius' spelling) dat zich verhief op deze nieuwe aan de
klassieke Muzen gewijde plaats, was natuurlijk dat van de dichter-toneelschrijver
Pieter Cornelisz. Hooft. Vooral hij werd waardig geacht om in de voetsporen van de
zo uitermate geleerde Heinsius te treden, maar, voegde Scriverius eraan toe: de
Amsterdammers moesten dan nog wel wat leren van de grote meester. Die zetelde
immers op de Leidse Helicon, de vaste woonplaats van Apollo en de Muzen!
In het laatste kwart van de zestiende eeuw was de jonge universiteitsstad Leiden door
de geleerde dichter-historicus Janus Dousa en stadssecretaris Jan van Hout tot het
centrum van de beoefening der bonae litterae (schone letteren) gemaakt. Daarbij
wilde men zich ook bewust toeleggen op renaissancepoëzie in de moedertaal. De
jeugdige Daniël Heinsius, die
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na 1600 grote faam verwierf door zijn edities en commentaren van klassieke literaire
teksten, schreef behalve hogelijk bewonderde Neolatijnse lyriek ook fraaie
Nederlandse renaissancepoëzie. Dat was wel een overtuigend bewijs van de
waardigheid en poëtische uitdrukkingsmogelijkheden van de zoete Nederlandse taal!
De bundel uit 1616 zou dan ook een belangrijke prestige-steun in de rug zijn van de
jonge in het Nederlands dichtende generatie, die zich inmiddels in Amsterdam had
geconcentreerd.
Maar al eerder, in 1602, had Heinsius de drama-auteurs die het Latijn machtig
waren een eveneens zeer bewonderd voorbeeld gegeven van een klassieke tragedie
van eigen, Nederlandse bodem. Dit was zijn Auriacus, een Neolatijns treurspel in de
geest van de tragedies van Seneca, over de dood van Willem van Oranje. Dit stuk
was zijn eerste bijdrage aan een programma dat hij samen met het net volwassen
wonderkind Hugo de Groot (Grotius) had opgesteld als bijdrage aan het nationaal
zelfbewustzijn van de jonge Nederlandse Republiek. Zelfbewustzijn dus dank zij de
beoefening van de klassieke literaire kunst, zij het nog niet noodzakelijkerwijs in het
Nederlands.
Franse en Engelse humanisten hadden al eerder Seneca als model genomen voor
eigen tragedies, soms in het Latijn, soms in hun moedertaal. Een beroemd voorbeeld
dat verschillende auteurs en later ook Vondel zou inspireren, was de Neolatijnse
tragedie Jephthes sive votum (Jephtha of offerbelofte) van de Schots-Franse geleerde
Buchanan (uitgegeven in 1554). Grotius gebruikte voor zijn - eveneens op Senecaanse
leest geschoeide - Adamus exul (1601) en Christus patiens (1608) bijbelse stof.
Heinsius pleitte in eerste instantie voor vaderlandse onderwerpen, maar zou daarna
met zijn Herodes infanticida (daterend uit ca. 1608; gedr. 1632) toch ook een bijbelse
tragedie schrijven.

2. Schooldrama en bijbelse tragedie
a) Schooldrama's
De Neolatijnse tragedies van de twee jeugdvrienden Heinsius en Grotius behoren
evenals de merendeels vroegere schooldrama's tot de het werkterrein der humanisten.
In zijn artikel over de opzet van het onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling
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van het renaissancedrama uit 1964 wees W.A.P. Smit op het onderschatte belang
van deze Neolatijnse drama's voor het Nederlandstalige toneel (zie VIII.2.b, onder
Aandacht voor formele elementen). De tragedies en de schooldrama's moeten echter
niet met elkaar verward worden. Schooldrama's waren zowel in Nederland als in de
rest van Europa door schoolrectors geschreven ten behoeve van opvoeringen door
hun leerlingen. De Haarlemse rector Cornelius Schonaeus (1540-1611) schreef er
alleen al minstens dertien. Ook deze schoolmeesters hadden voor hun stukken vaak
bijbelse geschiedenissen gebruikt met duidelijke didactische mogelijkheden, gevat
in vormen van de Latijnse comoedia. In zo'n drama werd dus historische stof, die
volgens de klassieke opvattingen eigenlijk alleen voor een tragedie gebruikt kon
worden, bewerkt volgens voorbeelden van een ander genre. Naast hooggeplaatste
personages (koningen, engelen, Christus zelf) zag men hierin dan ook allerlei lagere
figuren, met veel aandacht voor karaktertekening uitgewerkt. De ernstige handeling
wisselde men graag af met komische tussenspelen, terwijl het geheel over de in de
comoedia gebruikelijke vijf bedrijven werd verdeeld. Wegens hun - meestal - blije
einde werden ze ook wel comoediae tragicae genoemd, te vertalen als ‘tragicomedies’.
Oudtestamentische geschiedenissen als die van Jozef, Susanna en Judith, waarin
godsvrucht, kuisheid en morele moed beloond werden, boden positieve exempla ter
bevordering van deugd, evenals, in katholieke schooldrama's, de heiligenlevens. In
een geliefde parabel als die van de verloren zoon konden natuurlijk het berouw na
de zonde en de noodzaak en vreugde van vergiffenis gedemonstreerd worden. In een
proloog en epiloog werden deze bijbels-menselijke geschiedenissen vaak nog eens
uitgelegd op een ander didactisch niveau. De oudtestamentische hoofdfiguren konden
dan volgens een gangbare methode geïnterpreteerd worden als ‘voorafschaduwingen’
van Christus, maar ook werden hun allegorische en morele duidingsmogelijkheden
uitgeput.

b) Neolatijnse bijbelse tragedies
Een Neolatijnse bijbelse tragedie waarin invloed van Seneca zich liet gelden had een
heel ander karakter dan een bijbels schooldrama. Onderwerpen waren o.m. de
geschiedenis van Jefta, die zijn noodlottige belofte aan God tot het uiterste nakomt
en zijn eigen dochter offert of die van Johannes de
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Doper (Buchanan), de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs na hun zondeval
of het lijden van Christus (Grotius), of de vlucht van de heilige familie naar Egypte
na de Bethlehemse kindermoord, bevolen door de tiran Herodes (Heinsius). Het is
vooral in opzet en uitwerking dat deze tragedies zich onderscheiden. De emoties van
de hoofdpersonen worden bij voorkeur gedetailleerd verwoord: als reacties op een
gruwelijke situatie waarin zij zijn geplaatst, en soms, zoals in Jephthes of Adamus
exul, in contrast tot eerdere vreugde. Er is daarbij echter geen sprake van individuele
karaktertekening.
Vanaf de aanvang is een stemming van dreiging aanwezig, bepaald door een
onheilspellende droom of het optreden van de vernietigende kracht zelf, zoals in
Adamus exul in de vorm van Satan. De christelijke deugdhelden eindigen altijd met
aanvaarding van een onontkoombaar lot, dat in de christelijke visie bepaald wordt
door Gods onpeilbare wil. Hun gewetensonderzoek wordt veelal verwoord in lange
monologen, waarin een stoïsch-christelijke wereldbeschouwing tot uitdrukking wordt
gebracht.
Naast pathetische monologen vindt men een menigte aan bespiegelingen over de
ijdelheid van de wereld en de breekbaarheid van al het menselijke of de noodzaak
van berusting in rampspoed, die het uitgebeelde thema op een universeel,
gesublimeerd niveau brengen. Deze worden uitgewerkt in gezwollen epische
vergelijkingen, met daartussen algemene uitspraken van moraalfilosofische aard
(sententiae). Wat strikte vorm betreft ontlenen deze tragedies een tot de dramasituatie
zelf behorende openingsmonoloog (expositio) direct aan Seneca, evenals het optreden
van bespiegelende koren tussen de bedrijven. Geen sprake in deze van onheil
doortrokken stukken van enige vermenging met een komisch element!

3. De tragedies van Seneca
a) Bekendheid
De tragedies van Seneca (negen, met de in de renaissance aan hem toegeschreven
Octavia tien in getal) hebben vooral in de eerste fasen van het Europese
renaissancedrama een grote invloed gehad. Omstreeks 1600 konden Nederlandse
Latinisten behalve over oudere uitgaven ook over edities met commentaar van de
bekende filoloog Justus Lipsius beschikken, die tussen 1578 en 1591 hoogleraar in
Leiden was. Deze werden al gauw
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gevolgd door andere, onder meer een editie van Heinsius. Lipsius werd beroemd
door zijn belangrijke ethische uiteen-zetting-in-dialoogvorm, De constantia in publicis
malis uit 1584, die in zijn tijd in vele talen werd vertaald, in het Nederlands als Twee
boecken van de stantvasticheyt. Lipsius steunde hierin in hoge mate op de stoïsche
filosofie van Seneca, zoals die in diens moraalfilosofische werken te vinden was.
Overigens beschouwde hij, net als Erasmus vóór hem, de tragedieschrijver en de
filosoof nog niet als dezelfde persoon.
Het stoïsche lijden van een onschuldige held (of heldin, zoals Jefta's dochter, die
zich in gemoedsrust bij het in haar vaders ogen noodzakelijke offer neerlegt) vond
inderdaad maar in enkele tragedies van Seneca een concreet voorbeeld. De ideale
standvastige houding tegenover het lot vond men uitgebeeld in de Herculesfiguur in
Hercules Oetaeus, die bij de klassieke schrijvers én in de renaissance als prototype
van de morele held gold. Heinsius' Willem van Oranje en Grotius' Christus werden
duidelijk naar Seneca's Hercules gemodelleerd. Later zou Frederik Hendrik in epische
poëzie van Hooft en Vondel met Hercules vereenzelvigd worden.

b) Troades
Een van Seneca's meest bewonderde stukken was de Troades, waarin de tragische
lotskeer van de Trojaanse vrouwen na de val van hun stad wordt uitgebeeld.
Andromache, de weduwe van Hector, wordt door Ulysses gedwongen om haar enig
zoontje, Astianax, aan de Grieken over te leveren, die het kind op wrede wijze doden.
Koningin Hecuba, al beroofd van echtgenoot en zonen, moet lijden dat haar dochter
Polyxena wordt gedood als zoenoffer aan de door haar broers gedode Achilles. De
vrouwen wacht zelf een droevig slavinnenlot, dat zij in berusting moeten aanvaarden.
In een bodeverslag wordt de waardige heldendood van de jongen en het meisje in
pathetische bewoordingen verteld, met nadruk op de ontroering en bewondering die
hun moed onder de Grieken hadden gewekt.
De Troades werd door de jonge Grotius ‘de koningin der tragedies’ genoemd.
Heinsius roemde vooral de scène tussen Andromache en Ulysses, om de afwisseling
en mengeling van Andromaches emoties. Andromache wordt heen en weer geslingerd
tussen woede en angsten: angst dat haar zoontje, dat zij in Hectors graf heeft
verborgen, zal worden gevonden en
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angst dat Hectors as zal worden verstrooid, als Ulysses het graf wil laten openbreken.
De scène tussen Agamemnon en Pyrrhus, Achilles' zoon, die uit naam van de geest
van zijn vader het offer van Polyxena wil doordrijven, werd door Heinsius weer om
andere reden bewonderd. Hierin troffen hem de puntige sententiae, in een heen en
weer flitsende stichomythie (dispuut waarin elke discussiepartner steeds één zin in
de mond gelegd krijgt). In de discussie worden ook essentiële problemen aan de orde
gesteld, zoals de vraag hoe overwinnaars overwonnenen moeten behandelen en de
wankelbaarheid van koninklijke macht.
Hecuba's lot werd door Seneca voorgesteld in termen van een morele les. Haar
eveneens weer door Heinsius als ‘uitzonderlijk en goddelijk’ geprezen
openingswoorden zouden in 1625 door Vondel vertaald worden als:
Die op een rijk vertrouwt en kracht geeft zijn geboden
In een geweldig hof, en niet is voor der Goden
Lichtvaardigheid beducht, en na[ar] zijn hartenlust
Te reukeloos in weelde, en blijde voorspoed rust:
Die spiegel' zich aan mij, en Troje eens te dege.
'T lot wees nooit klaarder aan hoe slibb'rig d'opgestegen
En pratte vorsten staan. Die pijler trots en schoon,
Die zuil van Azien, dat werrrekstuk der Goon
Te gronde is neergestort...
(Vondel, De Amsteldamsche Hecuba, vss. 1-9; W.B.-ed. II, 537).
Seneca gebruikte niet, zoals Vondel, het beeld ‘zich spiegelen’, maar sprak alleen
van ‘kijken naar’. De implicatie van ‘zelf-herkenning’ door de lezer of toeschouwer
zat, zoals we zagen, ook al in de titel waaronder Jacob Duym zijn bewerking van de
Troades in 1600 uitgaf.

c) Aspecten van andere tragedies
In fel contrast tot de lijdzame figuren staan bij Seneca personages die zo onbeheerst
door emoties worden meegesleept dat alleen een escalatie van gruwel het gevolg is.
Die kunnen de vorm hebben van jaloezie en wraakzucht in Medea en Hercules
Oetaeus (Deïanira), overspelige lust in Hippolytus (Phaedra) of van (met jaloezie
vermengde) haat in Agamemnon (Clytemnestra). In al deze gevallen biedt een voedster
(de nutrix) een filosofisch tegenwicht.
Maar bij Seneca zijn zeker niet alleen vrouwen de waan-
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zinnig gedrevenen. Een huiveringwekkende indruk maakte de diabolische veinzer
Atreus in Thyestes, een wel heel gruwelijke tragedie. Deze was vooral in de eerste
helft van de zestiende eeuw populair en werd zelfs opgevoerd door de leerlingen van
de beroemde Duitse pedagoog Melanchthon. Evenals in Medea is redeloze wraak
hierin het alles overheersende thema. De sfeer van dreiging en emotie wordt ingezet
door het optreden van een Furie, die opstijgt uit de onderwereld en de geest van een
gestorvene (Tantalus) voor zich uitjaagt. Deze zal Atreus ophitsen tot een
afschuwelijke wraak op zijn broer Thyestes. Diens door hem gedode zonen zal hij
uiteindelijk tijdens een banket als wildbraad voorzetten aan de vader, die al door
boze voorgevoelens is gekweld. Ook in dit drama krijgen de koren alle gelegenheid
om te bespiegelen over de wisselvalligheid van de Fortuin, of over het ware
koningschap, dat in stoïschfilosofische zin wordt omschreven als afwezigheid van
ambitie, van begeerte naar rijkdom en (daarom) van vrees.
Zulke griezel- en gruwelsituaties, die in de zestiende en zeventiende eeuw als
typisch voor Seneca zijn beschouwd, komen in feite alleen in Thyestes voor. Ook
geestverschijningen, die men zo graag in renaissancetragedies liet opkomen, treden
bij Seneca behalve in dit stuk alleen nog op in Agamemnon en Octavia. Wel worden
in verschillende stukken huiveringwekkende beschrijvingen van geesten gegeven.
In de renaissance riep men echter met gulle hand toneelgeesten in het leven. Men
deed bij voorkeur ook nog een flink schepje op de Senecaanse gruwel en griezel,
met name in Elizabethaanse drama's.
Zestiende-eeuwse humanisten benadrukten met klem het morele nut dat men uit
deze stukken kon trekken. De eerste grote Duitse humanist, Conrad Celtis (gestorven
in 1508), vergeleek in zijn uitgave van de Thyestes en Hercules furens Seneca's tien
tragedies zelfs met de tien geboden.

4. De tragedies van Sophocles en Euripides
a) Vertalingen door Van Ghistele en Erasmus
Bijna alle onderwerpen die Seneca in zijn tragedies behandelde waren vijf eeuwen
vóór hem al gedramatiseerd door de drie grote Griekse tragici, met name Sophocles
en - de zeer door Seneca bewonderde - Euripides. Alleen zijn Agamemnon behan-
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delde stof van een drama van Aeschylus, de oudste tragedieschrijver. Vergeleken
met de invloed van de Senecaanse tragedies was de rol die deze Griekse tragici in
het ontstaan en de eerste ontwikkeling van het renaissancetoneel speelden echter
zeer gering.
Wel was er al in het begin van de zestiende eeuw in geleerde humanistenkringen
grote belangstelling voor de tragedies van Euripides en Sophocles (maar nauwelijks
voor die van Aeschylus). Deze uitte zich allereerst in edities met Latijnse vertalingen.
De eerste Nederlandse overzetting van een Griekse tragedie, van 1556, betreft
Sophocles' Antigone, door de Antwerpse rederijker Cornelis van Ghistele. Uit het
voorwoord blijkt echter niet dat Van Ghistele enig oog had voor de emotionerende
tragiek van Antigone en haar tegenspeler Creon. Integendeel: de geschiedenis van
Oedipus en zijn dochter wordt teruggebracht tot algemene christelijke patronen,
waarin, in dit geval, hoogmoedigen worden gestraft.
Sophocles werd veel minder gewaardeerd dan Euripides, wiens bekendheid
overigens maar op twee stukken berustte, Iphigenia in Aulis en Hekabe. Deze waren
in 1506 samen uitgegeven in een Latijnse metrische vertaling van Erasmus, waarvan
tot 1560 meer dan twintig edities verschenen. Deze tragedies confronteerden het
publiek opnieuw met twee episodes uit de onuitputtelijke heldenstof van de Trojaanse
oorlog. We weten dat in elk geval voorstellingen van Hekabe gegeven werden in
scholen van bekende humanisten als Barlandus in Leuven (waar Erasmus zijn vertaling
maakte) en Melanchthon in Wittenberg.

b) Euripides' Iphigenia in Aulis en Hekabe
In Iphigenia in Aulis wordt de dramatische situatie van de Griekse legeraanvoerder
Agamemnon verbeeld, die gedwongen wordt om zijn dochter Iphigenia te offeren
aan de godin Diana, welke anders de overtocht naar Troje zal verhinderen. Als hij
onder politieke druk heeft toegegeven, voert de godin op het allerlaatst het meisje
van de offerplaats weg. In Hekabe gaat het eveneens om een gruwelijk meisjesoffer:
dat van Polyxena, bij Euripides veel meer nog dan in Seneca's Troades onderwerp
van emotionerende scènes. De gedramatiseerde stof bevat de opeenstapeling van
leed die Hecuba na de val van Troje moet ondergaan, nu vermeerderd met het verlies
van haar enig overgebleven zoon Polydorus, die gedood is door de Thracische
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vorst Polymnestor. Hier mondt Hecuba's smart uit in een gruwelijke wraak op de
moordenaar en diens kinderen. Polymnestor voorspelt op het laatst Hecuba's eigen
einde, zoals het renaissancepubliek dat ook kende uit Ovidius' Metamorfosen: zij zal
veranderen in een hond.
De onheilspellende openingsscène met Polydorus' geest in Hekabe, de emotionele
scènes, de veelheid van beschrijvingen en sententiae in beide stukken, waarin jonge
meisjes als onschuldig slachtoffer van politieke machinaties heldhaftig de dood
tegemoet treden: juist deze elementen kwamen tegemoet aan een smaak die vooral
Seneca zou bevredigen. In een tijd van politieke en religieuze vervolging kon men
op het leed van oorlogsslachtoffers in beide stukken ook bij uitstek eigen ervaringen
projecteren, net zo als op het vrouwenleed in Seneca's Troades. Dat aan het eind van
de zestiende eeuw ook in geleerdenkringen de Troades toch boven Euripides' Hekabe
werd gesteld, ligt mogelijk aan het feit dat Hecuba's wraak door Euripides niet
expliciet wordt afgekeurd. Die wraak wordt ook opvallend verzwegen in de
(christelijke) traditiegetrouwe opsomming van morele lessen die de beschouwing
van dit drama volgens één van de uitgevers van Euripides (Gasparus Stiblinus in
Basel, 1552) opleverde:
De onstandvastigheid van de aardse zaken, die een speelbal zijn van de
wrede Fortuin, moet in voorspoed de groten tot matigheid aansporen. Men
moet niet streven naar rijkdom en macht, die immers de mens zó ontnomen
kunnen worden. Dit alles wordt echter - anders dan de Ouden meenden bepaald door de Goddelijke voorzienigheid, die de trotsen omverwerpt en
de nederigen verheft.
Inderdaad: christenen konden in de confrontatie met deze stukken naar diepere
waarheden peilen dan de heidense ‘ouden’, zo meende men. Daarom maakte juist
het feit dat een vergelijking mogelijk was tussen het offer van Iphigenia bij Euripides
en dat van Jefta's dochter het bijbelse verhaal zo'n mooi onderwerp voor een klassieke
tragedie in christelijke zin (als aemulatio, zie III.2.a). Buchanan, die Euripides'
drama's goed kende, zag dit. Agamemnon was onder druk gezwicht voor de politieke
noodzaak om het geloof van het volk aan de goden te respecteren en raakte hierdoor
in een emotioneel conflict met zichzelf, zijn echtgenote en - in eerste instantie - zijn
dochter; Jefta's conflict komt voort uit zijn religieuze overtui-
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ging dat hij zijn belofte aan God moet nakomen. De openingsmonoloog van de engel
in Buchanans Jephthes stelt dan ook direct de relatie tussen God en de mens aan de
orde.
In Nederland zou Euripides' Hekabe stof en scènes leveren voor Costers Polyxena
(ca. 1615, gedr. in 1619), die hieraan materiaal uit Seneca's Troades toevoegde.
Daarna zou Grotius zijn bewondering voor Seneca geheel overhevelen op Euripides,
wiens Phoenissae hij in 1630 in een Latijnse vertaling publiceerde, voorafgegaan
door een lovende beschouwing van Euripides' tragedies. Hij prees vooral de
filosofische inhoud van diens sententiae en zijn vermogen om de emoties der
hoofdpersonen weer te geven. (Zie III.3.c, onder Grotius' Prolegomena).

5. Andere voorbeelden
a) Het rederijkerstoneel
Het renaissancetoneel is natuurlijk niet los te denken van de - nog veel te summier
onderzochte - rederijkersproduktie. Rederijkersspelen kunnen variëren van strikt
allegorische zinnespelen tot spelen met concreet-menselijke personages die, evenals
in het schooldrama, meestal een bijbels gegeven uitbeelden. Verschillende aspecten
van het ‘moderne’ toneel vinden geen voorbeeld in de klassieke genres, zoals komische
tussenscènes die zijn ingevoegd in een ernstige handeling en het optreden van
allegorische personages. In Heinsius' Senecaanse Auriacus is de klassieke
geestverschijning in één figuur (Inquisitio) verbonden met de allegorie. Juist deze
allegorische personen, die uit het rederijkerstoneel stammen, blijken in het latere
renaissancetoneel nog een taai leven te leiden.
In het rederijkerstoneel nemen de zogenaamde ‘sinnekens’ een belangrijke plaats
in, vaak optredend als man en vrouw. Zij kunnen gevarieerde functies in het spel
hebben, maar in principe doorbreken ze steeds de ernstige redeneertoon. Men is het
er niet over eens of de komische intermezzo's uit de beginfase van het ernstige
renaissancedrama, in de vorm van ‘minderemanstonelen’ (bijvoorbeeld bij Bredero),
nu meer aan die ‘sinnekens’-tonelen dan wel aan de komische scènes van het
schooldrama verwant zijn.
Verschillende vroege renaissancedrama's hebben didactische prologen en epilogen.
De Latijnse komedie kende wel een losse proloog als introductie tot het stuk, maar
deze typisch
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didactische elementen treft men pas aan in het Neolatijnse schooltoneel én in
rederijkersstukken.
In elk geval is de inheemse rederijkerstraditie de natuurlijke bodem waarop het
renaissancetoneel wortel heeft geschoten. In het algemeen is het nieuwe drama immers
binnen de rederijkerskamers zelf ontstaan, waar het invloeden van allerlei andere
aard heeft ondergaan. Een goed voorbeeld van een overgangssituatie is het werk van
Jacob Duym, die bijvoorbeeld zijn bewerking van de Troades voorzag van een sterk
didactische proloog en epiloog van de ‘dichtstelder’ en Seneca's koor verving door
een elk der laatste vier bedrijven (bij hem ‘geschiedenissen’ genoemd) inleidend
auteursgedicht.
Het renaissancetoneel ontwikkelde zich in het begin ook zonder probleem naast
de oudere vormen, die in elk geval voor traditionele gelegenheden meer functioneel
waren. Zo is Costers loterijspel Het spel vande rijcke-man (1615), een typische
rederijkersopdracht van stadswege, veel ‘ouderwetser’ dan zijn op Seneca
geïnspireerde Ithys (gedr. 1615), dat waarschijnlijk ouder is. Het heeft een proloog
in dialoogvorm, voor het merendeel allegorische personages, maar ook twee reien.

b) Franse, Spaanse en Engelse spelen
Franse en Spaanse spelen
Oudere suggesties dat het Nederlandse renaissancetoneel in zijn beginfase substantiële
invloed zou hebben ondergaan van Franse voorbeelden (met name wat betreft de
ontwikkeling van de tragicomedie) zijn afgewezen door W.A.P. Smit, die daarentegen,
zoals we zagen, het belang van het schooldrama benadrukte. Wel zijn er duidelijke
aanwijzingen in drama's van Hooft en de jonge Vondel dat zij de tragedies van de
bekende Franse dramaschrijver Robert Garnier (1545-1590) gekend hebben. Garnier
schreef een aantal sterk Senecaans-moraliserende drama's.
Wat voorbeelden uit het Spaanse toneel betreft: daarvan zou pas sprake zijn in het
werk van Theodore Rodenburgh, die zich na 1616 binnen de Amsterdamse kamer
ging manifesteren. In 1617 alleen al publiceerde hij, naast eigen werk, drie
bewerkingen van een stuk van Lope de Vega, in het jaar daarop gevolgd door een
weer een andere Spaanse bewerking. In 1646 zou Isaac Vos met zijn eerste vertaling
van een spel van De Vega het Spaanse toneel opnieuw in de gunst brengen van
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diverse auteurs en hun publiek.
De ‘comedia's van Lope de Vega moeten aan de lopende band zijn geschreven:
van de 1500 stuks die hij volgens eigen zeggen produceerde, zijn er ongeveer 500
bewaard. Ook deze virtuoze produktiviteit zou op Rodenburgh grote indruk maken.
Wij kennen ‘maar’ 17 spelen van zijn hand, waarvan verschillende dan wel bestaan
uit een aantal delen. Anders dan de op Seneca geïnspireerde, ‘klassieke’ drama's zijn
De Vega's stukken allereerst op spanning door actie gericht: actie in een zeer
afwisselende handeling, liefst met een nevenhandeling, vol onverwachte incidenten,
verwarringen, vermommingen en listen. Ze hebben in het algemeen ook een gelukkig
einde, in elk geval voor de ‘goede’ helden. Ze zijn ontleend aan diverse stof, onder
meer aan novellen over de valstrikken en triomfen van liefde en over wraak en eer,
die ook stof leverden voor vele Elizabethaanse spelen.
De Vega ging bewust eclectisch te werk. Ernstige en komische stof wordt door
hem net zo gemakkelijk dooreengemengd als hooggeplaatste personages met lager
geplaatsten, waardoor ook volkstaal en retorisch verheven verbaal geweld elkaar
afwisselen. In het algemeen gaan de verhalen die Lope dramatiseerde ook niet over
vorsten, maar over edelen. Vaste ‘karaktertypen’ uit de Senecaanse tragedie, zoals
de tiran of de onschuldige deugdzame held, worden geflankeerd door de galante
ridder die alles over heeft voor zijn geliefde of de krijgsman die er zijn eer in stelt
zich op te offeren voor zijn koning. Daarnaast vindt men in deze ‘comedia's’ allerlei
typen die in komedies thuis horen, zoals het verliefde meisje, de voor zijn eer beduchte
vader en vooral ook de knecht (de ‘gracioso’), die alles bespottelijk maakt en altijd
honger heeft. In het Nederlandse toneel zou deze op zijn Amsterdam worden
uitgebeeld in Robbeknol uit Bredero's Spaanschen Brabander (via een Spaans
prozavoorbeeld).

Engelse spelen
Rodenburgh was ook degene die bij ons het Engelse toneel introduceerde, met zijn
bewerking van de bekende Elizabethaanse Revenger's tragedy van C. Tourneur
(Wraeckgierigers treurspel, 1618). Doldraaiende wraakzucht, gruwel en bloedbaden
kenmerken het stuk van Tourneur, dat door Rodenburgh opvallend expliciet van een
morele, in dit geval afschrikwekkende, interpretatie werd voorzien, anders dan in
het origineel. Een hertog die met het aangeklede geraamte van een door hem
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vermoorde vrouw aan het vrijen is, en dan door op de plaats van de mond gesmeerd
vergif sterft, moet gezorgd hebben voor een flink schokeffect. De maaltijd in Seneca's
Thyestes had behoord tot de tegennatuurlijke gruwel waartoe wraakzucht kan leiden;
bij Tourneur was de gruwel prikkelend verbonden met wellust. Dit soort griezelscènes
heeft de smaak van het publiek mogelijk zo geconditioneerd dat voor vele auteurs
sensationele bloederigheid op het toneel een ‘must’ werd.
We vinden zelfs twee bewerkingen naar Thomas Kyd's Spanish tragedy, een
successtuk op het repertoire van de reizende Engelse komedianten, waarin wraak
eveneens de motor van de handeling is. Eén daarvan, de anonieme Don Jeronimo
(gedr. 1638), zou ook op het toneel van de Amsterdamse Schouwburg een voortdurend
kassucces worden. Ook kluchtschrijvers deden hun voordeel met het repertoire van
de Engelse spelers: het clownachtige type Pekelharing is van Engelse afkomst.

c) Het Italiaanse pastorale spel
Niet alleen introduceerde Rodenburgh het Spaanse én Engelse toneel in Nederland,
ook vertaalde hij als eerste in Nederland Guarini's beroemde pastorale tragicomedie
Il pastor fido (1589). Deze Anna Rodenburghs trouwen Batavier (gedr. 1617),
misschien al daterend van 1601, werd in 1609 door de Brabantse kamer opgevoerd.
Vier jaar daarvoor had Hooft al een aantal elementen uit Guarini's spel in zijn Granida
(gedr. 1615) verwerkt. In de loop van de eeuw zouden er verschillende Nederlandse
vertalingen en bewerkingen van dit in heel Europa populaire stuk verschijnen. De
Nederlandse toneelschrijvers die zich echt op het pastorale toneelgenre toe zouden
leggen, zoals vanaf de jaren '20 J.H. Krul, oriënteerden zich echter niet zozeer op
Guarini als wel op Franse voorbeelden. Het pastorale genre vroeg om muziek en
dans, die we dan ook al in de pastorale scènes van Granida en Costers Ithys kunnen
aantreffen. In 1647 zou Vondel zich voor zijn Leeuwendalers, geschreven om de
vrede met Spanje te vieren, mede door Guarini's spel laten inspireren.
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III Uitgangspunten en dramatheorie
1. Het retorica-onderwijs
a) Schooloefeningen in relatie tot de opzet van het vroege renaissancedrama
Voorbeelden voor drama-onderdelen
Evenals hun klassieke voorbeelden bestaan ook de Senecaanse renaissancedrama's
uit duidelijk te onderscheiden vormelementen. Daar zijn: monologen waarin
verschillende karakters in hun uiting van één emotie worden getekend, tirades (lange
speeches, gericht tot een andere persoon), dialogen of debatten waarin argumenten
met betrekking tot een bepaalde stelling worden uitgewisseld (soms in de vorm van
een stichomythie, een woordenwisseling van steeds één versregel), vertellingen,
beschrijvingen en over een reeks van menselijke zaken bespiegelende (veelal
anonieme) koren of (niet anonieme) reien.
Men neemt algemeen aan dat naast de directe dramatische voorbeelden ook de
schooloefeningen van het Latijnse retoricaonderwijs een belangrijke rol gespeeld
hebben bij de compositie van deze afzonderlijke drama-onderdelen. Een heel populair
schoolboek met regels voor de opbouw van afzonderlijke speeches was dat van de
Griekse schoolmeester Aphthonius (4e eeuw na Christus), vooral graag gebruikt
dank zij de in de editie van 1542 toegevoegde modellen.
Eenvoudige oefeningen in ‘vertelling’ (narratio) konden direct in het drama
toegepast worden in expositieverhalen, bodeverhalen, droomvertellingen. Deze
komen alle drie voor in Vondels Gijsbreght van Aemstel (1637), o.a. het bekende
bodeverslag van de moord in het Klaerissenklooster! Verder zijn er
ontknopingsverhalen, zoals in Vondels Palamedes (1625), of beschrijvingen van een
veldslag, zoals in Vondels Jeptha (1659). Uitvoeriger argumentatieoefeningen in
confirmatio en refutatio (het aanvoeren van
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argumenten voor, respectievelijk tegen een stelling) en de subtielere vorm van de
thesis (waarin voor en tegen van een uitgangsstelling tegen elkaar worden afgewogen)
konden uiteraard een leidraad zijn voor elke debatsituatie en monologen, gekenmerkt
door zelfonderzoek. De beroemdste van die monologen zijn wel die in Shakespeare's
Hamlet.

Invloed op de structuur van het renaissancedrama
Recent onderzoek naar de opbouw van de, grotendeels allegorische, comedies van
Coornhert heeft duidelijk gemaakt dat deze als geheel de argumentele structuur van
de thesis vertonen (zie VIII,2.b, onder Aandacht voor retorische principes). Die is
ook te onderkennen in het ‘zinspel’ Numa (ca. 1580?), het enige overgeleverde spel
van Hendrik Laurensz Spiegel, de leermeester van Hooft en Coster. In dit laatste
stuk, dat evenals de ‘comedies’ van Coornhert formeel-klassiek in bedrijven is
verdeeld, treden uitsluitend ‘echte’ mensen op, uit een ‘ware’ geschiedenis, beschreven
door de geschiedschrijver Plutarchus. Hun woorden staan echter geheel in dienst van
het pro en contra afwegen van de juistheid van de uitgangsstelling ‘Het koningschap
komt toe aan de meest deugdzame die wereldse grootheid veracht’.
De opbouw van de ‘moderne’ renaissancetragedies van Spiegels leerlingen wordt
echter niet bepaald door de voortgang van een argumenteel betoog. De handeling
wordt ook veel minder opgevat als de ontwikkeling van een in zijn geheel spannende
intrige dan als een ketting van los aaneengeregen retorische vormen. De verschillende
dramavormen waarin momenten uit een geschiedenis over de val der groten worden
uitgewerkt, dienen vooral elk op zich ter demonstratie van de (morele) kwaliteit van
een bepaald karakter of ter instructie naar aanleiding van een discussie over een
bepaalde situatie of de beschrijving daarvan. Deze vrij statische situaties worden
dan met elkaar verbonden door handelingsmomenten die dienen tot de voortgang
van de geschiedenis.
Het schoolonderwijs zal mede bepalend zijn geweest voor de concentratie op de
technisch-retorische technieken die de verschillende scènes van een drama bepalen.
De Nederlandse dramaschrijvers van de renaissance bleven trouwe leerlingen van
Vrouwe Retorica, direct of indirect. Pas toen de tragedie-theorie van Aristoteles hier
te lande bekend en vooral begrepen werd, zouden noties als ‘eenheid van handeling’
een rol gaan spelen in de opbouw van een tragedie (zie III.3.c).
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Invloed op de karaktertekening
De retorische principes van veelheid en verscheidenheid (copia en varietas) betroffen
in de tragedie met name de verschillende reacties van de hoofdpersonen op de
Fortuinswisseling in het leven der groten. Hiervoor waren speciaal de oefeningen in
de ethopoeia (karakteruitbeelding van een historische persoon in een bepaalde situatie)
en de prosopopoeia (uitbeelding van een verzonnen persoon) belangrijk. Daarbij
golden ook de regels van het decorum, waarin ‘karakter’ wordt afgeleid van staat,
ouderdom en sexe: een oude koningin spreekt heel anders dan een jeugdige veldheer.
We moeten hierbij zeker niet denken aan een modern psychologisch begrip. Het gaat
in het renaissancedrama veel minder om de motieven die iemand bewegen dan om
de reacties die in een specifieke situatie van een bepaald ‘type’ worden verwacht.
Van ‘consistentie van karakter’, het hele stuk door, is dan vaak ook geen sprake. Zo
kan de tiran Polymnestor in Costers Polyxena als het basistype van ‘de vorst’
bespiegelingen weggeven over het droevig lot van oorlogsslachtoffers en kort daarna
eigenhandig een aan hem toevertrouwde gast vermoorden. Ook veranderingen in
gemoedsgesteldheid onttrekken zich in hun snelle omslag vaak aan een moderne
psychologische verklaring. Zo slaan in Hoofts Theseus ende Ariadne (ca. 1602; gedr.
1614) Ariadnes hevige verwijten aan Theseus, als deze haar verlaten heeft, in één
monoloog om in een vastberaden besluit tot zelfmoord, dat door de woorden van
haar voedster weer verandert in wanhopige droefheid. De komst van god Bacchus,
die haar tot vrouw verlangt, doet haar echter direct daarop weer alle leed vergeten.
Bij Aphthonius kon men als voorbeelden van de ethopoeia bijvoorbeeld de
uitwerking vinden van de vraag ‘Wat zou Hecuba gezegd kunnen hebben na de
verwoesting van Troje?’ en ‘Wat dacht Medea toen ze op het punt stond haar kinderen
te doden?’. Dergelijke monologen waren zowel bij Euripides als bij Seneca te vinden,
maar de voorbeelden waren daarvan eigen varianten.

Illustratie van de retorische drama-opvatting in Nederland
De aandacht voor de als vrij statisch opgevatte ‘vertoning’ van karakteruitbeeldingen,
debatten en vertellingen in een opeenvolging van scènes, afgewisseld met (anonieme)
koren, vindt men bijvoorbeeld in de voorrede van de tragedie waarmee Costers
Academie in 1617 werd geopend. Dit was één van de Nederlandse bewerkingen van
Heinsius' Auriacus door de
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Delftenaar Gijsbrecht van Hoghendorp, het Truer-spel van de moordt, begaen aen
Wilhelm by der gratie Gods, prince van Oraengien, etc. (1616; gedr. 1617). Van
Hoghendorp beschrijft de inhoud van zijn drama als volgt:
Het spel is verdeeld in vijf delen. In 't eerste deel wordt vertoond des
konings opgeblazen snorkerij, de raadslag met de Inquisitie, de eigenschap
[= het karakter] van de Geveinsde Religie ende Superstitie, haar
gemeenschap met d'Inquisitie, om welker begeerte te voldoen zij uit der
Hel doet komen Megera, Tisipho, Alecto. Wordt besloten met een koor.
Het tweede deel vertoont de aard van de helse furiën, daar meestal de
Pausgezinden door gedreven zijn, ende bovenal zulke vervloekte moorders
[= moordenaars], nog de disputaties van de Geveinsde Religie en
Superstitie met de moorder; volgt d'afscheid van de moorder uit het hof
van Parma. Den Chorus [= het koor] vertelt meest d' [= de voornaamste]
oorzaak van Spanjes nijdigheid tegen deze landen.
Het derde deel vertoont een discours van den Prins van Oranje met zijn
hofmeester, daar de Prinses Louise over [= bij], komende, verhaalt de
zwaarmoedigheid enes drooms; een loflied ter ere van de Prins ende zijn
geslacht, nog de aankomst van de moorder aan 't hof van de Prins, zijn
valse verbloeming [= verbergen] over d'oorzaak zijnder komst aldaar.
Besloten met een loflied van de voorstandinge des vaderlands.
Het vierde deel: een discours van de Prinssesse Louise met haar voedster;
de moorder wordt van de Geveinsde Religie in zijn voornemen gesterkt
ende heftig aangedreven, die ook de helse furie vermaant hem niet te
verlaten voordat de moord volbracht zij. Volgt een vertelling van veel
voor [= eerder] gebeurde dingen hem geschied. Daarna des
aldervroommoedigsten Prinse[n] onwaardig einde, besloten met een
klaaglied.
Het vijfde: de klachten van d'overmate droeve prinsesse Louise, de
troostinge haars voedsters; de klachten van de Staten, zwerende
nimmermeer deze heilloze moord te vergeten. 't Besluit doet den Tijd, die
de wraak verklaart over des Prinsen dood gedaan, door de manheid zijner
kinderen en de helden van zijn bloed.
(‘Voor-reden’, ed. Kossmann, 51-52).
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Uit deze beschrijving blijkt ook al hoezeer voor de aankleding van het stuk vaste,
naar believen inpasbare, Senecaanse elementen zijn toegepast, zoals het optreden
van de Furiën, de droomvertelling, de scènes tussen Louise en de voedster. Heinsius
had Inquisitio als geestverschijning uit de onderwereld ingevoerd; bij Van Hoghendorp
is deze figuur een menselijk personage geworden. Dit was al het geval in de eerste
Nederlandse bewerking van Heinsius' tragedie door Jacob Duym, in diens Het
moordadich stuck van Balthasar Gerards enz. (1606). Religie en Superstitie zijn als
allegorische figuren nog personificaties van de kwade gedachten die de Inquisitie de
(naamloze, want slechts als type voorgestelde) moordenaar inblaast. Beide
Nederlandse bewerkers hebben overigens Heinsius' universele noodlotsdrama
veranderd in stukken met een actuele politieke strekking.

b) Formulering van morele lessen
De invloed van het retorica-onderwijs lijkt ook aanwijsbaar in de onderlinge
inconsistentie van morele lessen die uit vroege renaissancedrama's zijn te trekken.
Van een ‘grondthema’, zoals W.A.P. Smit in de tragedies van Vondel zou
onderkennen, is hierbij niet zonder meer sprake. Een voorbeeld. In Hoofts Theseus
ende Ariadne worden vele en verschillende expliciete lessen geformuleerd door de
verschillende personages en de koren, steeds verbonden aan een bepaalde situatie of
fase van de handeling. Die lessen variëren van visies op de deugdzame vorst, de
tegenstelling schijn-werkelijkheid, de gevaren van toegeven aan blinde lust, de
wisselvalligheid van de Fortuin en de juiste houding daartegenover, en - in het laatste
koor - Gods alles uiteindelijk ten goede kerende beleid.
Binnen de uitgebeelde geschiedenis als geheel ontstaan er hierdoor nogal eens
inconsistenties, die op één lijn liggen met de inconsistenties in karaktertekening,
waarop hierboven werd gewezen (zie III.1.a, onder Invloed op de karaktertekening).
Zo wordt Ariadne, die zich ondanks de raadgevingen van haar voedster in een redeloze
passie voor Theseus heeft gestort, eerst voorgesteld als een op lust gerichte prinses
van een ‘dartel’ (lichtzinnig) hof (tweede koor). Als zij na haar heimelijke vlucht
met Theseus door haar geliefde wordt verlaten, lijkt dit dus een voorbeeld van ‘straf
na zonde’. Dit wordt bevestigd door Ariadnes bittere klachten, die helemaal niet
stroken met de waarschuwing van het koor dat men tegenspoed in lijdzaam-
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heid moet verdragen. Aan het slot van de geschiedenis wordt Ariadne echter
beschouwd als een onschuldig lijdend slachtoffer (vs. 1284), over wie de goden zich
ontfermen. Als Bacchus haar tot vrouw neemt, demonstreert dit volgens het koor
hoe God alle kwaad laat gebeuren ‘om beter’.
Op school leerden de leerlingen hetzelfde: hoe kan ik aan één verhaal of gebeurtenis
zoveel mogelijk algemene morele noties (loci communes) onttrekken? Erasmus gaf
in één van zijn schoolboeken (De duplici copia verborum ac rerum, 1512) het geval
van Socrates' dood als voorbeeld. Dit zou zowel in positieve als in negatieve zin
kunnen worden bezien: als voorbeeld hoe standvastige deugd belaagd wordt door
afgunstigen, maar ook als voorbeeld van de verderfelijkheid van filosofische studie
die zich niet aan geldende normen houdt. Zulke oefeningen bevorderden een alertheid
in het formuleren van algemene morele inzichten, die weer toegepast kon worden in
oefeningen in de thesis.

2. Voorwaarde tot het navolgen van voorbeelden: principe en techniek
van imitatie
a) De techniek van de imitatio
We kunnen vaststellen dat naast de praktijkoefeningen in het retorica-onderwijs
vooral de tragedies van Seneca direct navolgbare modellen vormden voor de
afzonderlijke dramatische elementen. De basis hiervan was de vertrouwdheid met
de techniek van de imitatio.
Imitatio (formele en inhoudelijke navolging van voorbeelden) en contaminatio
(het samensmelten van materiaal uit verschillende voorbeelden) behoorden tot de
basistechnieken van alle vormen van renaissancepoëzie. Dat wilde zeggen: idealiter
moesten ze in dienst staan van een nieuw, eigen literair produkt en dus zeker niet
een slaafse vertaling of een samenstel van vertalingen zijn. Door op herkenbare wijze
verrassend te variëren op bestaand poëtisch materiaal, zowel wat vorm als inhoud
betreft, wedijverde men met grote voorgangers. Voor de inhoud betekende dit vaak
een verchristelijking van de klassieke, ‘heidense’ visie. In deze wedijver (aemulatio)
betoonde men zijn literair meesterschap, niet in originaliteit van inhoud en
uitdrukking. Die laatste eis zou pas aan het eind van de achttiende eeuw gesteld gaan
worden aan literair werk. Leer-
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lingen van de Latijnse school hadden ruimschoots geleerd in hun notitieboeken
verzamelingen aan te leggen van afzonderlijke elementen uit gelezen teksten, zoals
fraaie beelden, zinnen, stijlfiguren, ook gekozen om de erin uitgedrukte ideeën. Na
eindeloze oefeningen in het memoriseren hiervan konden ze deze dan weer moeiteloos
toepassen in hun eigen teksten.
Bloemlezingen (florilegia) van zulke elementen werden ook uitgegeven,
bijvoorbeeld als verzamelingen sententiae uit de tragedies en het moraalfilosofische
werk van Seneca. In edities van vroeg-zeventiende-eeuwse Nederlandse toneelteksten
vindt men zulke sententiae nogal eens aangegeven door middel van aanhalingstekens.

b) Imitatio van elementen uit Seneca's tragedies
In de aantrekkingskracht van Seneca's tragedies zal zeker het formeel-retorische
karakter van zijn werk meegespeeld hebben, dat door zijn voorraad vaste beelden,
thema's en scènes gemakkelijk na te volgen was voor een beginnende auteur. Om
gelijksoortige reden kon ook de lyriek van Petrarca en de Italiaanse petrarkisten zo'n
grote invloed uitoefenen op de vormgeving en het taalgebruik van renaissancedichters.
In de inhoudsbeschrijving van Van Hoghendorps Truerspel van de moordt enz
troffen we al de in Seneca's Troades én bij Heinsius voorkomende ‘droomvertelling’
aan. In de genoemde gevallen vertelt hierin een vrouw hoe de geestverschijning van
een gestorven familielid haar in een droom gewaarschuwd heeft voor naderend
gevaar. Bij Heinsius en Van Hoghendorp werd deze droom daarop bediscussieerd
op zijn voorspellende waarde. Droomvertelling en discussie zouden een vaste plaats
krijgen in alle tragedies over de dood van Willem van Oranje, ook in de veel latere
stukken. Men vindt hen tevens in Vondels Gijsbreght van Aemstel (1637) en Zunghin
(1667) en in de tragedie over de Bartholomeusnacht van Lambertus van den Bosch,
Carel de Negende (1645). Reyer Anslo's Parysche bruiloft (ca. 1647; gedr. 1649),
over hetzelfde onderwerp, eindigt met zo'n droomverslag.
Op gelijke wijze vindt men in verschillende renaissancetragedies de bij Seneca
voorkomende domina-nutrix (= meesteres-voedster)-scène terug: vanaf Heinsius'
Auriacus en zijn navolgers tot Jan Vos' spektakelspel Medea (1667) toe.
In de eerste renaissancedrama's treft men nog de trouwe navolging aan van de
bewoordingen van een bewonderd voor-
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beeld in een gelijksoortige scène. Zo legde Hooft in zijn eerste tragedie, Achilles
ende Polyxena (ca. 1600; gedr. 1614), de Trojaanse koning Priamus de beroemde
woorden van Hecuba uit Seneca's Troades (zie II.3.b) in de mond:
Die door zijn adel groot, en scepter zich verstout,
Die op een hoge staat, en machtig rijk vertrouwt,
En daarom niet en vreest, dat 's hemels goden waardig
Gelijk de mensen zijn verkeerlijk [= veranderlijk] en lichtvaardig,
Maar stelt zijn geest gerust in voorspoed en geluk,
Die spiegel' zich aan mij in dez' bedroefde druk.
(Ed. Van der Heijden, vss. 489-494).
In deze vrij letterlijke vertaling (waaruit blijkt dat Hooft al vóór Vondel spreekt van
‘zich spiegelen’) neemt de jonge Hooft Hecuba's bittere woorden over de
‘lichtvaardige’ (leves) goden over. Als Coster in zijn Polyxena deze Hecuba-speech
gebruikt (nu weer door de mond van Hecuba) verandert hij de goden in ‘het wankele
geluk’ (vs. 29).
Religieuzer, vrijer, maar wel direct naar Hecuba's woorden verwijzend, klinkt de
klacht van ‘De dochter Sion’ in Hierusalem verwoest (1620), waaraan Vondel
beeldspraak toevoegt die aan de Hollandse scheepvaart is ontleend:
Hoe dwaas hij zich verleidt die zijn geluk vertrouwt,
Die op d'uitstekendheid van zij paleizen bouwt,
En troet'len laat zijn ziel van zichtelijke [= zichtbare] dingen,
Die, hoe ze grote zijn, hoe meer veranderingen
Haar hangen over 't hoofd en jagen haar verderf.
Hoe ijdel dat men klutst [= hamert] op 's werelds timmerwerf,
En opboeit 't handgebaar [= zijn schip versterkt] van menselijke zaken,
Dat leerde mij de val van Sions hoge daken...
(vss. 595-602, W.B. ed. II,131).
Door een direct met de bijbel samenhangende geschiedenis, als de val van Jeruzalem,
te enten op het model van een Senecaanse tragedie, benadrukte Vondel dat aan de
christenen een waarheid was geopenbaard waarvoor de Romeinen geen oog hadden.
Seneca wilde de vergankelijkheid van alle aardse glorie demonstreren aan het ongeluk
van de Trojaanse overwonnenen, die te laat hadden ingezien dat men nooit op de
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wisselvallige Fortuin moet bouwen. In Vondels aemulatio stond Gods gerechte straf
over de zondaars centraal. Ook het feit dat Seneca's levensvisie gemakkelijk naar
een christelijke conceptie ongebogen kon worden, was een belangrijke reden van
zijn populariteit.
Imitatio van scènes uit Seneca én Euripides, maar niet van bewoordingen vindt
men in Samuel Costers Polyxena (ca. 1615; gedr. 1619).

3. Theorie
a) Horatius' Ars poetica
Behalve Vondel hebben in het Nederlands schrijvende auteurs uit de periode vóór
Nil Volentibus Arduum zich nauwelijks systematisch en diepgaand met bestaande
dramatheorieën bezig gehouden. In elk geval gaven ze daar geen blijk van in aparte
beschouwingen. De belangrijkste bronnen waarin opvattingen werden geformuleerd
zijn de voorwoorden tot edities.
Wilde men zich theoretisch scholen, zoals Vondel dat deed, dan kon men in principe
terecht bij een aantal in de eigen tijd in het Latijn, Italiaans, Frans of Engels
geschreven theoretische werken, die zelf weer een beroep deden op Aristoteles'
Poetica en op Horatius' gezaghebbende Ars poetica. Aristoteles' werk zelf lijkt tot
de jaren '40, op een enkele uitzondering na, voor de Nederlandstalige dramaschrijvers
een vrijwel gesloten boek te zijn gebleven. Horatius' richtlijnen waren daarentegen
al vanaf het begin algemener bekend.
Wie de theorie aan de geleerden wilde overlaten (en dat wilden de meeste auteurs)
wilde toch nog wel graag varen onder de vlag van Horatius, op het kompas van diens
bekende uitspraak over het ‘zoete nut’ van alle poëzie. Hiernaar verwees ook de
eerste uitgever van Hoofts Theseus ende Ariadne (1614):
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
Dat is:
Dez' zal wegdragen van all' d'hoogste lof,
Die 't nut vermengt met 't zoet in 't schrijvens stof.
(Ed. De Witte, 39).
In de retorisch-didactische raadgevingen die Horatius aan de aankomende dichter
gaf, werd geen aandacht gegeven aan
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structurele principes die aan een literair werk ten grondslag kunnen liggen. Wel
konden de toneelschrijvers door hem bevestigd zien dat een drama uit vijf bedrijven
diende te bestaan, dat de koren de handeling becommentarieerden en dat speciale
aandacht gegeven moest worden aan het decorum in de karaktertekening (zie III.1.a,
onder Invloed op de karaktertekening). Horatius waarschuwde de aankomende dichter
ook om een geschiedenis niet vanaf het eerste begin (ab ovo) uit te beelden, maar
zich te concentreren op de belangrijkste fase daarin. Hij bedoelde: als je een
gebeurtenis uit de Trojaanse oorlog behandelt, begin dan niet met de geboorte van
Helena (uit het ei van haar moeder Leda, bevrucht door Jupiter-als-zwaan), de
beeldschone, door de Trojaanse prins Paris geschaakt Griekse, die de oorzaak van
die oorlog zou worden.
Twee van Horatius' raadgevingen zouden door vele renaissance-auteurs in de wind
geslagen worden: geen onnatuurlijke, ongeloofwaardige gruwelen en toverkunsten
en niet meer dan drie sprekende personages tegelijk op het toneel.
Op basis van Horatius' opvatting van het doel van literatuur kon men heel gemakkelijk
de bekende uitspraken van Donatus (en die van een andere 4e-eeuwse grammaticus,
Diomedes) over het formele en inhoudelijke verschil tussen tragedie en komedie in
morele zin duiden. (Zie I.2.a).

b) Julius Caesar Scaligers Poetices libri septem
In hoeverre waren de geletterde Nederlandse auteurs uit het begin van de renaissance
op de hoogte van de dramatheorieën die in de renaissance zelf waren geformuleerd?
W.A.P. Smit meende in zijn hiervoor al genoemde artikel van 1964 dat we bij hen
in elk geval een globale kennis mogen veronderstellen van de beschouwingen van
de Italiaans-Franse Julius Caesar Scaliger. Deze waren in 1561 voor het eerst
gepubliceerd in zijn poetica, Poetices libri septem. Smit suggereerde dat via Scaliger
jr., die hoogleraar in Leiden was in de tijd dat Hooft en Coster daar studeerden, juist
de opvattingen van diens zoon in het Amsterdamse milieu zouden zijn doorgedrongen.
Hij kenschetste het (begin van het) Nederlandse renaissancetoneel dan ook als
‘Senecaans-Scaligeriaans’. Behalve in het eerste boek komen aard en functie van
de tragedie, onderscheiden van die van de komedie, speciaal aan de orde in hoofdstuk
97 van het derde boek van Scaligers poetica.
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Definities
Scaliger heeft veel ontleend aan Donatus en Diomedes, wat ook tot uitdrukking komt
in zijn definities van het verschil tussen tragedie en komedie. Het zijn de verschillen
die we in heel algemene zin al bij Van der Plasse aangetroffen hebben (zie I.2.a).
Beide genres geven voorbeelden van het menselijk leven, zo zegt Scaliger in zijn
eerste boek (I.6). In drie opzichten verschillen ze echter van elkaar: wat betreft de
status der personen de aard van de lotswisselingen en de handelingen, en de afloop.
Het verschil in stijlniveau is een noodzakelijk gevolg hiervan, bepaald door de eisen
van het decorum. In zijn behandeling van de tragedie benadrukt Scaliger echter dat
een ongelukkige afloop hiervoor niet noodzakelijk is.
Scaligers definities en specificatie van het onderwerp van de tragedie zijn kennelijk
mede bepaald door de gruwelijke inhoud van Seneca's tragedies. Hij laat daarbij,
anders dan Horatius, in het midden of men die gruwelen nu wel of niet op het toneel
moet laten zien:
In de tragedie komen koningen en vorsten voor, uit steden, burchten en
legerkampen. Het begin is rustig, maar het einde vreselijk. De taal is
verheven, verzorgd, anders dan de taal van het volk. Het ziet er allemaal
angstwekkend uit; er is vrees, bedreiging, verbanning en dood.
En:
De stof van de tragedie is verheven en verschrikkelijk, zoals bevelen van
koningen, slachtpartijen, gevallen van wanhoop, zelfmoorden,
verbanningen, het beroofd worden van familieleden, oudermoorden,
gevallen van incest, branden, gevechten, het uitsteken van ogen, geween,
geschrei, klaagzangen, begrafenissen, grafredes en lijkzangen.
(Scaliger, Poetices libri septem, I.6).

Doel van literatuur
Scaliger heeft mogelijk niet zo veel directe invloed uitgeoefend op de Nederlandse
renaissanceschrijvers, enkelen uitgezonderd. Waarschijnlijk zou hij pas bekend
worden na 1625, als bij de reorganisatie van de Latijnse school zijn poetica wordt
aanbevolen als leidraad bij de beoefening van enige lyrische genres. Maar als
voorbeeld van de gangbare retorisch-didac-
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tische visie op aard en functie van literatuur en drama kunnen zijn beschouwingen
toch zeer verhelderend zijn voor het inzicht in ons eigen toneel. Deze komen op het
volgende neer.
Geheel in de geest van Horatius ziet Scaliger het doel van literatuur en dus ook
van het drama in het overdragen van een ‘aangename zedenleer’ (doctrina iucunda),
die het publiek tot juist, maatschappelijk gedrag moet brengen. Door de uitbeelding
van ‘handelingen’ (actiones) moet de auteur vooral inzicht geven in de morele
kwaliteit van de emoties (de menselijke neigingen) die hieraan ten grondslag liggen,
want:
De dichter geeft onderwijs betreffende emoties door middel van
handelingen, zodat we ons de goede emoties zullen eigen maken en ons
hierdoor laten leiden in ons handelen; zodat we de slechte zullen schuwen
en in ons handelen ons ervan zullen onthouden. De handeling is daarom
een didactisch middel; de emoties zijn het object van dat onderwijs, ten
behoeve van ons handelen. (VII.1.3).
De middelen die de dramaschrijver hiertoe kan aanwenden zijn: uitbeelding van
deugd en ondeugd in het gedrag der hoofdpersonen (de exempla), met op het laatse
beloning voor de goeden en straf voor de kwaden (wat later ‘de poëtische
gerechtigheid’ genoemd zou worden), en expliciete instructie in de koren en in
sententiae (door hem de ‘draagzuilen’ van de tragedie genoemd).
Ook de veelheid van klachten in de renaissancetragedie diende in deze visie de
‘zedenleer’. Hieruit kon het publiek de wisselvalligheid van het lot en de juiste,
standvastige houding daartegenover leren: men moest erover denken, niet erom
wenen! We zien dan ook dat in Costers tragedie Polyxena Hecuba's
wanhoopsmonologen door middel van commentaar van een rei in expliciet moreel
perspectief wordt geplaatst: de zonde van de door begeerten gedreven mens wordt
gestraft, en ook: wanhoop past de standvastige niet.

Geen eenheid van handeling
‘Waarschijnlijkheid’ is volgens Scaliger een zeer belangrijke eis die aan een literair
werk gesteld moet worden, als essentiële voorwaarde voor het beoogde effect.
‘Waarschijnlijkheid’ betekent dan: ‘de geloofwaardigheid van het voorgestelde voor
het publiek’, niet een waarschijnlijkheid die afhangt van de logische samenhang van
de handeling. Daarom spreekt hij zich
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in het voorbijgaan wel uit voor een zekere eenheid van plaats en tijd, maar ‘eenheid
van handeling’, de basis van het Aristotelische drama, speelt geen enkele rol in zijn
dramatheorie. Die betreft immers de structuur van de handeling. Scaliger blijft veel
meer gericht op de afzonderlijke, formele en inhoudelijke bouwstenen. Aan het
dramatische bouwwerk als geheel stelt hij niet de eis van ‘eenheid, maar juist die
van ‘veelvoudigheid’ en ‘gevarieerdheid’ (de retorische eisen van copia en varietas).
Evenals Horatius wijst hij er wel op dat een drama beknopte stof moet behandelen,
een eis van concentratie, die ook weer een retorisch doel dient: het publiek mag zich
niet vervelen!

c) Aristoteles' poetica in Nederland
Heinsius' De tragoediae constitutione
Voor Aristoteles was de mimesis, in de zin van een idealiserende nabootsing van de
werkelijkheid, het doel van alle poëzie geweest. Voor Scaliger was deze slechts een
middel voor het geven van diverse morele instructie. Het gevolg van deze retorische
visie voor de opbouw van de tragedie hebben we hierboven gezien. Daniël Heinsius
was in de Nederlanden de eerste die inzicht gaf in het belang van de structuur van
het drama, in de zin van Aristoteles.
In 1611 introduceerde Heinsius de Aristotelische dramatheorie in een toelichtende
aanvulling op zijn uitgave van Aristoteles' Poetica (1610): De tragoediae constitutione
(Over de regels van de tragedie). Aristoteles' definitie van de tragedie werd als volgt
door Heinsius weergegeven:
De tragedie is een nabootsing van een ernstige en volledige handeling, die
een juiste omvang heeft, aangenaam verfraaid met taal, harmonie en ritme;
op zo'n manier dat iedere soort apart functioneert in de onderscheiden
delen [van het stuk]; en welke niet door middel van een vertelling, maar
door medelijden en hevige schrik de zuivering teweeg brengt van deze
zelfde hartstochten.
(De tragoediae constitutione II, naar ed. Sellin-McManmon, 14 [Eng.
vert.], 17 [Lat.]; weergave van Aristoteles'
Poetica VI, 49b24-28).
In Heinsius' verhandeling werd het doel van de tragedie niet meer beschreven als het
geven van morele instructie, op basis van retorische overtuigingstechnieken,. Het
ging nu om het bewerkstelligen van een ‘loutering’ van emoties (expiatio affec-
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4. Daniël Heinsius

tuum), Heinsius' Latijnse vertaling van het Aristotelische begrip katharsis). Dit doel
werd bereikt door middel van het opwekken van de emoties medelijden en schrik,
die volgens Heinsius' uitleg hierdoor tot een gematigd, redelijk evenwicht in het
binnenste van de toehoorder gebracht zou worden. (Heinsius sprak van misericordia
en horror, waarbij horror een
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meer met afschuw gepaarde schrik weergeeft dan metus in zijn Aristoteleseditie).
Vooral een drama met een zogenaamde samengestelde intrige, waarin de
lotsverandering van de hoofdpersoon gekenmerkt wordt door een peripeteia
(plotselinge omslag van de situatie in zijn tegendeel), gekoppeld aan een agnitio
(herkenning van de werkelijke situatie door de hoofdpersoon) zou tot deze loutering
leiden. Een ‘eenvoudige’ intrige, met een rechtlijnig verloop, beschouwde Heinsius,
evenals Aristoteles, hiertoe minder geschikt. Gezien het in de Aristotelische visie
beoogde tragische effect was een lotswisseling van geluk naar ongeluk ook verreweg
te verkiezen boven een omgekeerde verandering.
Bij Aristoteles was het - in één zin vermelde - begrip katharsis de enige notie
waarin men iets over het uiteindelijke effect op het publiek kon lezen. Tot voor kort
werd dit in de hedendaagse Poeticacommentaren geïnterpreteerd als een soort
medische metafoor: het publiek raakt opgekropte emoties kwijt. Latere interpretaties
kiezen echter voor een esthetische uitleg als: de constructie van de intrige zuivert
zelf de vreselijke gevallen van lijden van het gruwelijke dat hier anders aan zou
kleven (Poetica, ed. Van der Ben-Bremer, 37).
Heinsius, kind van zijn tijd, noemde echter nadrukkelijk het nuttige, ethische effect
van de zuiverende matiging van de opgewekte emoties. Het door de katharsis
bewerkte redelijke evenwicht van die emoties was in zijn ogen namelijk de
voorwaarde voor het zedelijk handelen van de mens. Gewenning door veelvuldig
theaterbezoek versterkte in Heinsius' visie het vermogen om in het gewone leven
ook de eigen moeilijkheden het hoofd te bieden. In deze nadruk op het morele doel
van de tragedie manifesteerde zich de invloed van de in de renaissance gebruikelijke
Horatiaanse interpretatie.
Geheel in de geest van Aristoteles zag Heinsius echter wel dat tragische emoties
pas optimaal opgewekt worden door middel van een agnitio en peripeteia die
voorbereid worden door het handelingsverloop zelf. Heinsius legde dan ook alle
nadruk op de wijze waarop de handeling van de tragedie als een éénheid, als een
hecht, samenhangend en consistent bouwwerk, geconstrueerd moet worden, en dus
een intrige vormt. Alle delen moeten zó aaneengeschakeld zijn dat zij ‘noodzakelijk’
of ‘waarschijnlijk’ naar het einde voeren, zei Heinsius Aristoteles na; eventueel
toegevoegde ‘episoden’ moeten evenzeer een directe samenhang met de handeling
bezitten.
Als retorische eis gold dat sententiae, bij Scaliger de ‘draag-
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zuilen’ der tragedie, strikt moesten passen bij de personages die ze uitspreken, in een
daartoe geëigende context en situatie.
In de Aristotelische opvatting bepaalde de intrige, ‘de ziel’ van de tragedie, de
dramatische karaktertekening, niet andersom. De lotswisseling van de hoofdpersoon,
als uiteindelijk gevolg van diens eigen zedelijke keuze of opstelling, kon pas tragische
gevoelens wekken als het ging om een goed mens met een morele karakterfout
(hamartia). Daarom moest volgens Aristoteles het karakter van de hoofdpersoon het
midden houden tussen goed en kwaad. Bij Heinsius betekende dit: hij begaat zonder
opzet en in onwetendheid een laakbare daad (zoals bijvoorbeeld Oedipus).

Costers voorwoord tot Isabella
Heinsius' presentatie van de Aristotelische theorie had zeker niet direct overtuigend
effect op de Nederlandse dramapraktijk. Wel heeft een klassiek geschoold auteur als
Hooft, die Heinsius zeer vereerde, voor zijn laatste tragedie wel kennis genomen van
Heinsius' verhandeling, maar ook bij hem is van werkelijk begrip toch nauwelijks
sprake (zie IV.1.a, onder Latere drama's).
Hetzelfde geldt in elk geval voor Coster, blijkens zijn theoretische uitspraken in
het voorwoord tot de Isabella (1619), waarin hij toch een expliciet beroep doet op
Aristoteles, Horatius, Scaliger en Heinsius. Juist het feit dat hij deze theoretici in één
adem noemt, betekent dat hij kennelijk geen oog had voor het wezenlijke verschil
tussen de retorisch-didactische drama-opzet die Horatius en Scaliger voorstonden
en de opvatting van het drama als een emotionerende, gesloten handeling, in de zin
van Aristoteles en Heinsius. Zijn opmerking ‘De lijdende persoon is onnozel’ (=
onschuldig) bevestigt ook de didactische exemplumfunctie van zijn hoofdpersoon.
Coster spreekt hierin over de eisen van eenheid van plaats en tijd, maar niet over die
van handeling. Door zeer strikt de Horatiaanse norm van ‘geloofwaardigheid’ voor
het publiek te hanteren, wijst hij zelfs monologen (van redelijk redenerende mensen)
af, lang voor dit verbod tot Frans-classicistische eisen zou gaan behoren.

Grotius' Prolegomena tot Phoenissae
Heinsius' Aristotelische visie zou ook bij zijn jeugdvriend Grotius geen volledige
weerklank vinden. Waar Heinsius Sophocles als de grootste Griekse toneelschrijver
had beschouwd,
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daar sprak Grotius zijn voorkeur uit voor Euripides. Zich baserend op Aristoteles'
Poetica gaf hij in de Prolegomena tot zijn Latijnse vertaling van Euripides' Phoenissae
(1630) een algemene uiteenzetting over de tragedie. Anders dan Heinsius benadrukte
hij op grond van de Griekse tragediepraktijk dat een tragedie niet per se ongelukkig
hoeft te eindigen en wees hij erop dat niet de afloop maar het ernstige karakter van
de handeling het wezenlijke kenmerk is dat de tragedie van de komedie onderscheidt.
De structuur van de handeling kenschetste hij als het belangrijkste aspect van het
drama, maar zonder (de door Heinsius gegeven) argumenten. Hij noemde wel de
eenheden van tijd en plaats (welke laatste bij Aristoteles ontbreekt); de eenheid van
handeling ontbrak echter geheel.
Grotius' waardering voor de Phoenissae, een tragedie die gekenmerkt wordt door
een veelheid van handeling, is evenzeer gebaseerd op een retorisch gekleurde voorkeur
als zijn lof voor Euripides' kwaliteiten. Deze betreffen de overvloed van de sententiae,
met hun filosofische inhoud, en het vermogen om emoties op te roepen. Zijn nadruk
op de emotionele functie van de tragedie mag dan een Aristotelische notie zijn, toch
is er terecht door Grootes op gewezen dat Grotius onder emotionele werking steeds
emoties verstaat die door woorden worden opgewekt, niet door het handelingsverloop
(zie VIII.2.b, onder Nadere aandacht voor de dramatheorie).
Ook in Grotius' eigen treurspel Sophompaneas (1633; gedr. 1635), over Jozefs
onderkoningschap in Egypte, blijkt zijn (in het voorwoord beleden) aanhankelijkheid
aan de Aristotelische theorie weinig inhoudelijk te zijn. Heinsius had de herkenning
van Jozef door zijn broers zeer geschikt geacht om hierop een bijbels drama volgens
de Aristotelische theorie te bouwen. Grotius haastte zich dan ook om te verzekeren
dat zijn stuk inderdaad een agnitio en een peripeteia bezat. Deze beantwoorden echter
niet aan Heinsius' visie op de ideale Aristotelische tragedie: de herkenning en
ommekeer zijn niet de emoties opwekkende scharnier in het handelen van een
hoofdpersoon, maar vinden plaats in bijfiguren, zonder tragisch effect. Pas in de
jaren '40 van de zeventiende eeuw zou met name in Vondels toneelpraktijk sprake
zijn van een werkelijk inzicht in de Aristotelische tragedie.

Vossius' Poeticae Institutiones
Vondels inzichten in de Aristotelische dramatheorie zouden
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in hoge mate gevormd worden door gesprekken met Gerardus Vossius, hoogleraar
aan het in 1632 in Amsterdam gevestigde Athenaeum illustre. In 1647 publiceerde
deze zijn Poeticarum institutionum libri tres (‘Leerstellingen van de poetica’, in drie
boeken). Het tweede boek van dit werk over de genres, dat zelf een onderdeel vormde
van een literair-theoretische trilogie, was aan de dramatische poëzie gewijd. Evenals
Heinsius had Vossius volledig oog voor de Aristotelische opvatting van het begrip
‘eenheid’ en de structurele functie van het karakter van de hoofdpersoon. Ook deelde
hij diens visie dat een ongelukkige afloop van de tragedie het meest wenselijk is,
hoewel hij deze niet als een wezenlijk kenmerk beschouwde. Hij meende eveneens
dat sententiae organisch in de context en situatie moeten passen.
Een diepgaande analyse van Vossius' tekst is nog niet gemaakt. Voor de wijze
waarop Vondel, mede onder invloed van Vossius, de Aristotelische dramavisie
verwerkte zij hier verwezen naar hoofdstuk VI.3.a.
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IV Een spiegel van deugd en ondeugd: de eerste
toepassing van nieuwe inzichten binnen
‘D'Eglentier’
1. Dramaopzet
a) Hooft
Scriverius had het goed gezien: met de jonge burgemeesterszoon Pieter Cornelisz
Hooft had de Amsterdamse rederijkerskamer ‘D'Eglentier’ een dichter en
toneelschrijver van groot formaat in haar midden. In 1616, toen Hooft zoveel Leidse
lof kreeg toegezwaaid, had hij deze vooral verdiend met zijn tragedie Geeraerdt van
Velsen (1613). Maar al veel eerder had hij zich met enkele spelen onderscheiden als
bewust modern toneelschrijver, die al direct in zijn eigen tijd ‘het hoofd van de
poëten’ werd genoemd.
Uit de analyses van Hoofts eerste tragedie Achilles ende Polyxena door Witstein
en Gilbert (zie VIII.2., onder a en b) is duidelijk gebleken hoe de jonge Hooft zijn
drama volgens retorische principes opbouwde. Als voorbeeld van de wijze waarop
nieuwe drama-inzichten zich in het begin van de renaissance in de praktijk
ontwikkelden, krijgt Hoofts werk speciale aandacht in het volgende overzicht. Eerst
komen de elementen waaruit zijn drama's zijn opgebouwd aan de orde, daarna de
inhoud van zijn spelen.

Achilles ende Polyxena.
Achilles ende Polyxena (ca. 1600; gedr. 1614) behandelt een treffend geval van de
ondergang van één der klassieke ‘groten’: het verhaal van de fatale liefde van de
Griekse held Achilles voor de Trojaanse prinses Polyxena in een naar de klassieke
tragedies gemodelleerde vorm. We kunnen aannemen dat het stuk na Hoofts terugkeer
van zijn Italiaanse reis (in 1601) al gauw door de Hollandse kamer werd opgevoerd.
Dit gold ook voor zijn tweede spel, Theseus ende Ariadne (ca. 1602; gedr. 1614).
Als stof koos de jonge auteur een aantal passages uit twee beroemde,
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laat-klassieke geschiedenissen over de Grieks-Trojaanse oorlog. Het waren passages
die bij uitstek geschikt waren om uit te werken in retorische vormen als klachten,
vertellingen, beschrijvingen en discussies, die als uitgangspunt voor diverse morele
bespiegelingen dienen.
Zo is het eerste bedrijf van Hoofts eersteling gebouwd op twee monologen van
Achilles, wiens ‘karakter’ wordt getekend als dat van de militaire leider die een
verliefde hoofse minnaar is geworden. Ze worden afgewisseld met dialogen waarin
het verhaal van Achilles' onderhandeling met Hector, om Polyxena's hand te
verwerven, een voortgang vindt. In de monologen wordt de tegenstelling behandeld
tussen krijgsmanseer en de ‘brand des Mins’, waarbij Achilles' kiest voor zijn eer:
hij gaat niet in op Hectors onterende voorwaarden. Zijn besluit, ‘Voor wellust gaat
mijn eer, mijn eer hangt aan mijn trouw’ (vs. 156), wordt door het koor op een
algemeen niveau gebracht. Zoals toen gebruikelijk gebeurde dit door middel van
zang:
O wonderlijke strijd in jeugdelijke zinnen,
Moeilijk' eergierigheid, en zachte brand van minnen!
[...]
De prinsen groots, waarin de volken haar vertrouwen,
Waaraan de wereld hangt, alt'zaam aan d'eer haar houwen
(vss. 201-2, 213-4; ed. Van der Heijden).
In het volgende bedrijf verschuift met de opeenvolgende gebeurtenissen het morele
perspectief in monologen en koor van eer naar vriendschap. Dit naar aanleiding van
Achilles' smart om de door Hector gedode Patroclus. Hierna verslaat Achilles Hector.
In het derde bedrijf, waarin Priamus en de zijnen het lijk van Hector komen
terugvragen, plaatst het koor het behandelde dan in het perspectief van de
Fortuinswisseling. In het vierde bedrijf worden Achilles' gevoelens onder
welsprekende woorden gebracht in een liefdesklacht, een wervende brief en een
lange liefdesverklaring aan Polyxena. Hiertussen vindt men onder andere een debat
in stichomythie tussen Priamus en Paris over de vraag of men door eer of door slimme
berekening de overwinning op de vijand moet zien te behalen. Gestijfd door hun
moeder Hecuba, die Hectors dood wil laten wreken, en met instemming van Polyxena
zelf, zetten Polyxena's broers een valstrik voor Achilles. Het koor waarschuwt voor
de ongewisheid van een hoge staat en pleit voor maat houden in alle hoge aspiraties.
Aan het eind wordt Achilles,
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na de gearrangeerde ontmoeting met Polyxena, gedood.
Het vijfde bedrijf bestaat grotendeels uit een imitatio van een beroemd dispuut in
Ovidius' Metamorfosen, die Hooft zijn beheersing van het retorische debat nog eens
laat bewijzen. Dit geldt twee lange speeches, waarin Ajax en Ulysses door middel
van argumenten strijden om Achilles' wapenrusting. De prijs wordt toegewezen aan
Ulysses, die de rede heeft gesteld boven een beroep op lichamelijke kracht. Als de
in zijn ambitie gefrustreerde Ajax zichzelf daarop heeft gedood, stelt het koor opnieuw
de eis van matigheid der begeerten ten behoeve van het hoogste geestelijke goed,
gemoedsrust. Hiermee wordt het droevig einde van zowel Achilles als Ajax in moreel
perspectief gesteld.

Latere drama's
In zijn eerste stuk bewerkte Hooft voornamelijk passages van zijn verhalende bronnen.
Hiernaast nam hij in een van de betogen van Priamus een deel van Hecuba's
openingsmonoloog uit Seneca's Troades over. Bouwstenen van zijn latere stukken
bestaan vaker uit een - directe of indirecte - imitatio van scènes uit beroemde
dramavoorbeelden. Zo krijgt Ariadnes passie voor Theseus, in Hoofts Theseus ende
Ariadne, tot twee keer toe een tegenwicht in een Senecaanse domina-nutrix
(meesteres-voedster)-scène, evenals in Heinsius' Auriacus. Maar ook bewerkte Hooft
in dit stuk een klacht uit een verhalende bron (één van Ovidius' Heldinnenbrieven)
tot een monoloog van zijn Ariadne.
Tevens introduceerde Hooft in Theseus ende Ariadne het bovennatuurlijke spooken geestelement op het nederlandstalige toneel, dat ook al bij Heinsius voorkwam.
Dit vindt men in de scène waarin de nymf Aegle de wraakgodin Alecto uit de
onderwereld oproept. In de Geeraerdt van Velsen (1613) zou hij deze griezelsfeer
nog versterken door middel van een scène waarin een tovenaar een helse geest oproept
en een scène waarin Floris V door de geest van Velsens broer wordt bezocht. De
tovenaarsscène is binnen het handelingsverloop alleen functioneel om de mate van
Velsen redeloosheid te demonstreren: hij hecht waarde aan zulke duivelse praktijken!
In Baeto (1617: gedr. 1626) laat koningin Penta, de machtsbeluste stiefmoeder van
Baeto, zelfs de koningin van de onderwereld en twee klassieke tovenaressen
(waaronder Medea) uit het onderaardse opstijgen. Door deze voorbeelden van Hooft
zouden uit de hel opstijgende Furiën en onheilspellende of aan het eind van een stuk
de toekomst voorspellende geesten, al of
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niet in iemands droom verschenen, in allerlei spelen populair worden.
In Geeraerdt van Velsen treden naast de historische personages een aantal
allegorische figuren op: Twist, Geweld en Bedrog, de tegenhangers van Eendracht,
Trouw en Onnozelheid (= Onschuld). Aan het eind spreekt de personificatie van de
Vecht een voorspellende epiloog uit. Allegorische figuren aan het begin of eind van
het stuk, zonder rol in de handeling (zoals Fama of De Tijd), maar ook wel handelend,
blijven een veel voorkomende plaats in het renaissancetoneel innemen, al loopt hun
aantal na 1625 wel duidelijk terug.
In de vormgeving van zijn latere spelen werkte Hooft nu ook naar een zekere eenheid
toe. In het spel Granida (1605; gedr. 1615) verving hij bijvoorbeeld al het Senecaanse
anonieme koor, dat veelal geheel buiten de handeling stond, door reien, die als
personages zelf bij de handeling betrokken waren. In de Geeraerdt van Velsen kregen
deze een plaats achter de eerste vier bedrijven en in het vijfde: in dit geval de Rei
van Amstellandse Jofferen, het gezelschap van Machteld. Hun becommentariërende
functie wordt onderscheiden van die van andere reien (de Rei van hemellieden en
de Rei van Naarders), die alleen handelende personen zijn. De dames treden in het
vijfde bedrijf overigens ook nog op die manier in de handeling op.
In de inhoudsomschrijving van Geeraerdt van Velsen sprak Hooft zich ook voor
het eerst uit over de eis van eenheid van tijd en plaats. Het stuk bestrijkt ongeveer
twaalf uur, overeenkomstig een opvatting die Heinsius in zijn voorwoord van de
Auriacus voorstond. Het speelt, zoals hij schrijft, ‘op ende om het Huis te Muiden’,
een ruime opvatting die onder andere door Scaliger werd gesanctioneerd.
Van eenheid van handeling is echter in de Geeraerdt van Velsen geen sprake. Wel
maakt het retorische principe van copia en varietas al enigszins plaats voor
concentratie van de handeling, maar de diverse scènes dienen niet een noodzakelijke
voortgang naar het einde. De auteur blijft vooral gericht op de lering die het publiek
moet trekken uit de opstelling van de hoofdpersonen in de gegeven situatie.
Het voorkomen van een ‘herkenning van de werkelijke situatie’ in dit stuk wijst
ook zeker niet op begrip van de Aristotelische poetica. Deze vindt men in de scène
waarin Floris V inziet hoe hij door de inblazingen van zijn maîtresse, die
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hem had aangezet tot de verkrachting van Velsens vrouw, zijn eigen val heeft
voorbereid. Floris' inzicht dient niet de omslag in de intrige, maar tekent hem als de
zondaar die te laat berouw heeft. Er is dus geen sprake van een Aristotelische agnitio
(zie III.3.c, onder Heinsius' De tragoediae constitutione). Het karakter van de
hoofdpersoon Velsen, door wiens verblinding de ‘zaak Floris’ noodlottig uit de hand
loopt, maakt geen enkele ontwikkeling door.
Meer dan in de vorige stukken kan men ten aanzien van Baeto wel spreken van
een logische, noodzakelijke opeenvolging der gebeurtenissen. De door Penta gezette
valstrik veroorzaakt in het derde bedrijf een ommekeer in Baeto's situatie, welke
uiteindelijk leidt tot zijn besluit om het land te verlaten. Als de nobele Baeto inziet
dat hij Penta's bedoelingen verkeerd heeft ingeschat en zich - als incident - schuldig
heeft gemaakt aan valse verwijten aan zijn eigen vrouw, zou ook dit mogelijk kunnen
wijzen op nieuwe kennis van Aristoteles' structurele dramaopvatting. Hooft lijkt dan
- via Heinsius - bekend te zijn met noties als peripeteia en agnitio en de ‘fout’ in het
karakter van de hoofdpersoon. Van inzicht in de conceptie van de ‘schuld dragende
held’ die zelf de motor is van de handeling en dus ook oorzaak van zijn eigen
ondergang, is echter geen sprake. Baeto's wisselende emoties moeten trouwens ook
hier in moreel perspectief gezien worden. In een stichomythie overtuigen zijn vrienden
hem van zijn plicht om zijn persoonlijke rouw te boven te komen en Penta's ambities
te beteugelen.

b) Coster en Bredero
Costers Iphigenia
Ook in Costers Ithys (gedr. 1615, waarschijnlijk daterend van daarvoor) en Polyxena
(ca 1615, gedr., 1619) overheerst de retorisch-didactische dramaopvatting. In
Iphigenia (1617) is echter duidelijk sprake van een streven naar een zekere
dramatische eenheid, evenals in Hoofts Baeto. Overeenkomstig Costers visie in het
voorwoord tot Isabella worden - meer nog dan in Baeto - eenheid van tijd en plaats
strikt nagevolgd. De intrige wordt bepaald door het ene probleem waarvoor
Agamemnon is geste1d: hoe kan de Griekse leider een politiek dringende concessie
doen aan de geestelijkheid (die het offer van zijn dochter verlangt) en toch zijn macht
én dochter behouden? In de loop van het stuk wordt de noodzaak tot een oplossing
versneld door verschillende compliceringen van de situatie,
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die tot een onverwachte ontknoping voor de partij van de geestelijkheid leiden. De
verbinding tussen de verschillende scènes wordt benadrukt door steeds één persoon
uit de vorige scène in de volgende op het toneel te laten (de zg. ‘liaison de présence’,
zoals dat in de Frans-classicistische theorie zou heten).
De monoloog, als ‘de waarschijnlijkheid doorbrekend’ wordt uitgebannen, op één
scène na, aan het einde van het vierde bedrijf. Hierin komt de sluwe Ulysses, één
van Agamemnons tegenspelers, tot inzicht in de ware aard van zijn eigen situatie:
niet hij manipuleert de geestelijkheid, maar de geestelijkheid gebruikt hem. Maar
ook hier is dit ‘inzicht’ geen Aristotelische agnitio, want het heeft geen structurele
functie in de hoofdhandeling.
Heel anders dan zijn voorbeeld Euripides en ook anders dan Hooft in Baeto, is
Coster in Iphigenia helemaal niet gericht op het opwekken van ‘medelijden en schrik’.
De handeling dient vooral de demonstratie en het zoeken naar een oplossing van een
politiek probleem. Hij verloopt dan ook voor een belangrijk deel in principiële
discussies over de relatie tussen wereldlijke en geestelijke macht en in de reacties
van de verschillende personen op de agressie der machtsbeluste priesters. De rei van
Grieken (na de eerste drie bedrijven) benadrukt hierbij verschillende aspecten van
het politiek handelen van de vorst.
We zagen al dat Coster in zijn voorwoord tot Isabella niet spreekt over eenheid
van handeling. Dit bevestigt nog eens dat zijn streven naar formele eenheid in
Iphigenia heel weinig te maken heeft met inzicht in een tragische handelingsstructuur.
Dit blijkt trouwens ook uit de opzet van Isabella (1618; gedr. 1619) zelf, begonnen
door Hooft en uitgewerkt door Coster (zie V.2., onder b).
Hooft noch Coster mengden komische scènes in hun tragedies, behalve in Isabella.
In dat stuk is geen klassieke en/ of historische stof bewerkt, evenmin als in de
‘ernstige’ spelen van hun toneelbroeder Bredero. In diens drama's vindt men eveneens
komische tussenscènes (zie IV.2.b, onder Tragedies, en V.2.a).

Bredero's Moortje
Wat voor het ernstige toneel geldt, geldt ook voor de spelen die tot het komische
genre behoren. In Bredero's Spaanschen Brabander, waarin men op diverse manieren
een ‘eenheid’ heeft
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willen onderkennen, blijkt eenheid van handeling geen werkbare categorie te vormen.
Ook uit Bredero's bewerking van Terentius' Eunuchus, Moortje (1615; gedr. 1617),
blijkt dat de auteur niet op een intrige, maar op de uitwerking van afzonderlijke
scènes, vooral karaktertekening, was gericht. Bredero legde zich toe op een typisch
retorische aemulatio van zijn voorbeeld door het inlassen van talrijke, met het verhaal
nauwelijks samenhangende beschrijvingen. Hiervan wordt vooral de wandeling van
de ‘panlikker’ (klaploper) Kackerlack over de Amsterdamse markten uiterst beeldend
verwoord. Hierbij gaat het om een retorish bravourestukje, terwijl andere uitweidingen
weer vooral een moraliserende functie hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
beschrijving van het zeegevecht waarin het pleegzusje van de courtisane Moyaal
gevangen is genomen: daarin wordt het ‘onmenselijk gebruik’ van de slavenhandel
aan de kaak gesteld. Door hun allerlei bespiegelingen over hun eigen leven in de
mond te leggen worden de verschillende figuren veel uitvoeriger dan bij Terentius
gekarakteriseerd. Zoals ook al eerder is opgemerkt is hierbij geen sprake van
‘consistentie van karakter’.

2. Stof en morele lering
a) Hooft in de traditie van ‘D'Eglentier’
Stof
De oude leider van ‘D'Eglentier’, de dichter en moraalfilosoof Spiegel, had in zijn
Numa klassieke stof gebruikt. Hooft zou hem daarin in zijn twee eerste spelen volgen.
Met Granida introduceerde hij nieuwe stof en een nieuw genre, dat hij als ‘spel’
onderscheidde van zijn treurspelen. Door in het eerste bedrijf een passage uit Guarini's
pastorale tragicomedie Il pastor fido te volgen sloot hij aan bij de in Italië begonnen
mode van herdersspelen. De rest van het spel voegde zich bij de vele stukken met
op novellen gebaseerde liefdesgeschiedenissen die elders a1 populair waren geworden.
Hoofdpersoon Daifilo is geen sociaal hooggeplaatste, maar een herder die door zijn
hoge deugdadel de liefde van de Perzische prinses Granida verwerft en uiteindelijk
koning zal worden.
Heinsius had in zijn voorwoord tot de Auriacus de Nederlandse toneelschrijvers
aangespoord om nationale stof te dramatiseren. Hieraan gehoor gevend behandelde
Hooft in
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Geeraerdt van Velsen en Baeto nu ook onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

Stoïsche moraalfilosofie
Spiegel had het toneel van de rederijkerskamer gebruikt als instrument ter morele
lering. Het moest dienen om zijn humanistische ideaal te bereiken: de opvoeding
van het Amsterdamse publiek tot mondigheid en verantwoordelijkheid in de
samenleving. Hierop was ook zijn Numa (ca. 1580?) gericht. Als ieder individu met
maatschappelijke verantwoordelijkheid de vier kardinale deugden zou bezitten
(wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid en moed), zou de jonge Republiek, die haar
zelfstandigheid nog moest bewijzen, hecht en redelijk gegrondvest zijn.
Al in 1602 beloofde Spiegel in een vaderlijke brief aan de jonge Hooft dat hij deze
persoonlijk in ‘het kabinet der Muzen’ zou voeren. Dat wilde zeggen: hij wilde hem
doordringen van het ideaal van de deugdzame Wijze, die als evenwichtig mens geen
genotzucht kent en geestelijk goed boven geld en macht verkiest. Dit ideaal van de
ware gemoedsrust was één van de kernpunten van het neostoïcisme. Seneca's pregnant
geformuleerde versie van dit moraalfilosofische systeem werd in de periode
1580-1640, in christelijke zin vertaald, in Europa uiterst populair. Tot deze populariteit
droeg Lipsius' verhandeling De constantia (zie II.3.a) in hoge mate bij.
Hooft gaf in Achilles ende Polyxena al direct een deel van de thematiek aan die in
zijn eigen latere spelen én in de ernstige spelen van Coster en Bredero als de
toneelboodschap van ‘D'Eglentier’ zou worden gepresenteerd. De lotswisseling der
groten moest hierin bijna onontkoombaar becommentarieerd worden vanuit de
gedachte dat de mens alleen in standvastigheid en gelijkmoedigheid de wisselvallige
Fortuin het hoofd kon bieden. Het overwinnen van elke begeerte, variërend van
sexuele lust tot behoefte aan geld en macht, werd hierbij niet alleen beschouwd als
een praktische remedie, maar vooral als een positieve deugd. Coster zou in zijn Ithys
het ideaal van de stoïsche wijze als volgt onder woorden laten brengen door de rei:
Die 'm zelf vervoogt is waard geëerd.
Dies hoort de mens met alle vlijt
Zich toe te reên tot deze strijd.
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Die'm zelf verwint bevecht eerst prijs,
En doet die waarlijk achten wijs.
Want niemand meer verwonnen heeft
Als die zijn vlees verslonnen[= verslonden; dus: klein gekregen] heeft.
(vss. 811-817; ed. R.A. Kollewijn, 107)
De lotswisseling in de tragedie trof altijd hooggeplaatsten. Daarom werd deze
thematiek graag toegespitst op de taak van de goede vorst, die zich in tegenstelling
tot de redeloze tiran niet door zijn hartstochten laat leiden en het belang van zijn
onderdanen boven het zijne stelt.

Motieven
In de stukken van de jonge Hooft is het de liefde die de hoofdpersoon drijft. Al in
Achilles ende Polyxena is deze emotie in conflict met een begrip dat voor Hooft een
wezenlijk aspect van de deugdzame mens was: de eer. Hieronder verstond hij zowel
de eer die men wegens eigen handelen van anderen ontvangt als (en dat vooral) de
innerlijke zekerheid van een door deugd geleide levensinstelling. De onredelijke,
niet met de eer te verzoenen liefde leidt volgens Hooft tot een kwaad einde. Zo gaat
de Griekse held Achilles op het laatst ten onder aan zijn ongecontroleerde passie
voor de Trojaanse prinses Polyxena, de dochter en zuster van zijn vijanden. De
koningsdochter Ariadne (in Theseus ende Ariadne) verliest zich eveneens in haar
liefde voor Theseus, ondanks de wijze raadgevingen van haar voedster en de
waarschuwingen van het koor. Maar in dit geval wordt zij, als zij door hem is verlaten,
toch nog getroost. De eeuwige liefde van god Bacchus heft Ariadne op uit haar aardse
passie voor haar ‘vals en tijd'lijk lief’ Theseus.
Hoofts derde spel, Granida, ademt de geest van de neoplatoonse liefdesfilosofie.
In het stuk wordt de tegenstelling gedemonstreerd en beargumenteerd tussen
lichamelijke lust (‘min’) en geestelijke, zuivere liefde. Herder Daifilo wijst de
aardegebonden min van herderin Dorilea af en kiest voor de zuivere liefde van en
voor de prinses. In hun huwelijk worden beide aspecten op gelukkige wijze met
elkaar verbonden.
Aan de Hollandse graaf Floris V, de tegenspeler van de edelman Velsen in de
Geeraerdt van Velsen, kon Hooft demonstreren hoe geile lust de vorst redeloos maakt
en hem zijn eer doet verliezen. Floris' verkrachting van Machteld van Velsen is
bovendien een ongeoorloofde aantasting van de eer van zijn
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leenman en krijgt daardoor een politieke dimensie. Deze wordt versterkt door een
ander juridisch vergrijp aan het recht en de eer van de edelen, namelijk de
terechtstelling van de broer van Velsen. Door deze grove misstappen heeft de graaf
zijn plichten als leenheer verzaakt en zich als vorst buiten de wet geplaatst: zijn val
is onherroepelijk. Maar ook Geeraerdt van Velsen zelf wordt in Hoofts spel een
exemplum van redeloosheid omdat hij, door wraak gedreven, de orde der dingen uit
het oog verliest. Beider val was een waarschuwing voor elke regeerder.
In Hoofts laatste tragedie, Baeto, is de hoofdpersoon echter weer het toonbeeld
van de deugdzame prins. Deze wil juist niet toegeven aan (te billijken) wraak en
offert zijn eigenbelang op aan het welzijn van zijn onderdanen. Door zijn duivelse
stiefmoeder beroofd van zijn echtgenote verkiest hij in plaats van gewapende actie
vrijwillige ballingschap, om burgeroorlog te voorkomen.
Het tableau van morele bespiegelingen waaiert in deze stukken heel gemakkelijk,
door middel van associaties, uit naar verwante motieven. Te noemen zijn: de lof van
vriendschap en eendracht als het cement van de staat, of de lof van het eenvoudige,
zuivere landleven, dat verre te verkiezen is boven de ambities en begeerten van het
hof (een thema dat in Granida wordt uitgewerkt).

b) Coster en Bredero
Tragedies
Al deze hierboven beschreven moralisaties, die evenzovele variaties zijn op de
thematiek die Seneca in zijn moraalfilosofische beschouwingen en in zijn tragedies
had aangesneden, vindt men terug in de ernstige spelen van Bredero en Coster. Coster
hield zich in zijn Ithys, Polyxena en Iphigenia aan klassieke bronnen, variërend van
Ovidius' Metamorfosen tot Seneca en Euripides. Bredero ontleende daarentegen de
stof voor zijn tragedie Rodd'rick ende Alphonsus (1611; gedr. 1616) en de blijeindende
spelen Griane (1612, gedr. 1616) en Stommen ridder (1618; gedr. 1619) aan de
populaire Spaanse, maar ook in het Nederlands vertaalde, romans over Palmerin de
Oliva.
In de geest van Spiegel benadrukte Coster als gedragsnorm vooral het eenvoudig
leven volgens de ‘eisen der natuur’, wat wilde zeggen: datgene wat noodzakelijk is
voor de elementaire levensbehoeften. In Ithys volgde hij Hoofts Granida
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door het landleven als symbool voor dit ‘welleven’ voor te stellen. Anders dan Hooft
is het hof bij hem echter een poel van verderfelijke hartstochten, waar men zich laat
leiden door wellust en redeloze wraak. In zijn Polyxena wees hij op de
wisselvalligheden der Fortuin en de noodzakelijke remedie van de beheersing der
hartstochten.
In Bredero's ‘ernstige’ spelen is dit laatste een centraal thema waarop door de
koren graag wordt doorgeborduurd. In Rodd'rick ende Alphonsus krijgt de uitgebeelde
geschiedenis in een ‘Slotreden’ bovendien een allegorisch-religieuze uitleg, die
herinnert aan de rederijkerspraktijk. Daarvóór is Rodd'ricks droevig einde verteld,
waaruit nog eens extra blijkt hoe het gedrag van deze hoofdpersoon moet worden
beoordeeld. Rodd'ricks fundamentele gebrek aan berusting heeft zich onder meer
geuit in zijn onbeheerste razernij, toen bleek dat hij per vergissing zijn beste vriend
had gedood. Zijn zonde wordt gestraft met levenslange smart. Daarentegen krijgt de
‘stomme ridder’ Zegeheer (in Stommen ridder) door zijn deugdzame
onverschrokkenheid en afwijzing van wellust als beloning de hoogste maatschappelijk
eer, namelijk de hand van een prinses!
Ook de door de jonge Hooft en Bredero gevoerde zinspreuken, respectievelijk
‘Verand'ren kan 't’ en ‘ 't Kan verkeren’ wijzen op een diep geworteld besef van de
veranderlijkheid van alle dingen. Dit besef moet men niet los zien van de snel
veranderende maatschappij van die tijd, waarin Fortuin in ijltempo gemaakt en
verloren kon worden. Costers devies bestond daarentegen uit een schildpad, met het
motto ‘Overal thuys’. Hij benadrukte hiermee juist de gemoedsrust van de wijze
man, die zijn geestelijke bagage nooit kwijt kan raken en dus, wat er ook met hem
gebeurt, altijd ‘thuis’ is.

Komedies
De komedies of blijspelen van Hooft, Bredero en Coster bevatten eveneens diverse
moralisering, soms expliciet geformuleerd. De figuren zijn steeds oer-Hollands. In
Hoofts ‘naar 's lands gelegenheid verduitste’ bewerking van Plautus' Aulularia,
Warenar, in Bredero's Moortje en Spaanschen Brabander zijn het Amsterdammers,
evenals in Bredero's kluchten. In Costers Boere-klucht van Teeuwis de boer en men
Juffer van Grevelinckhuysen (1612, gedr. 1627; wel ‘klucht’ genoemd, maar in feite
een blijspel) zijn het boeren uit Loosduinen en Hagenaars. Ook Hoofts, door Bredero
berijmde, vertaling van Aretino's L'Hipocrito (Schyn-heyligh, gedr. 1624) is in Den
Haag gesitueerd.
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Bredero noemt in zijn voorwoord tot Moortje een paar morele lessen van zijn komedie.
Ook hier is het weer duidelijk dat het zedelijke nut gezocht wordt in de gebreken
van de uitgebeelde karakters, niet in de aard van de intrige.
De leringen die uit dit spel zijn te leren, zal een verstandig man wel kunnen
vatten. Want hier wordt klaarlijk in uitgebeeld de breineloze dulheid [=
domheid] der minnaren. Ten andere de gekkelijke vleiïngen en oorsmekerij
van de pluimstrijkende Kackerlack. Ten derde de liefdeloze liefde der
lichte vrouwen, die in geender manieren te vertrouwen zijn. Ten vierde
en ten leste de meer als zotte vermetelheid van de hovaardige en
overdwaalse [= verwaande] Kapitein.
(Ed. P. Minderaa - C.A. Zaalberg, 122).

c) Politieke functie van enkele tragedies
De in deze spelen gestelde gedragsnormen waren bestemd voor mensen die moesten
functioneren in een jonge maatschappij. Zoals de rederijkers vóór hen gebruikten
Hooft en Coster het toneel ook om meer concreet-politieke lering uit te dragen.
Belangrijke taken waren in deze periode: a) de ondersteuning van het nieuwe,
veelhoofdige gezag van de Staten, die na de afzwering van de Spaanse koning Philips
II de souvereiniteit aan zich hadden getrokken, en b) de bezwering van de
burgeroorlog waartoe de binnenlandse religieuze en politieke conflicten tijdens het
Twaalfjarig Bestand zouden kunnen leiden.
Het verzet van de Hollandse edelen tegen de Hollandse graaf Floris V (in 1296
door hen vermoord) had voor de Nederlanders een speciale betekenis als parallel van
de eigen opstand. In Geeraerdt van Velsen is de graaf het voorbeeld van een vorst
aan wie de opgedragen waardigheid terecht ontnomen kan worden als hij zijn plichten
tegenover zijn onderdanen verzaakt. Maar Hooft hield zijn publiek tevens voor dat
een dergelijke procedure alleen kon worden aangespannen door de wettelijke
vertegenwoordigers van het volk, de Staten. Persoonlijke wraakgevoelens, zoals die
van Velsen, zouden hierbij slechts tot gruwelijke morele (en dus ook juridisch
onaanvaardbare) ontsporing kunnen leiden. In de epiloog van de Vecht wees Hooft
nog eens op de plichten van een wijze regering, die door redelijkheid en matigheid
het gevaar van burgeroorlog wist te bezweren.
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Hooft propageerde in dit stuk de staatsopvattingen van de Hollandse regenten, zoals
deze in 1610 door Hugo de Groot in diens Tractaet van de Oudheyt van de Batavische
nu Hollandsche Republique waren geformuleerd. Van zeer groot belang was daarin
de bewijsvoering dat in Holland de souvereiniteit inderdaad bij de Staten berustte,
en niet bij het volk als geheel. In De Groots visie was dit altijd al het geval geweest,
namelijk bij de Bataven, die slechts in bepaalde gevallen en op bepaalde voorwaarden
een vorst hadden aangesteld.
In Baeto blijkt Hooft, onder invloed van de escalerende binnenlandse troebelen,
echter een voorkeur te hebben ontwikkeld voor een gematigd éénhoofdig gezag van
een souvereine vorst. Véér Maurits' staatsgreep, in augustus 1618, kon hij dit ideaal
nog op de stadhouder projecteren. In 1617 wees Samuel Coster in zijn Iphigenia op
een ander concreet politiek probleem, waarover ook Hooft zich in Baeto uitsprak:
de juiste machtsverhouding tussen kerk en staat. Met zijn uitbeelding van het conflict
tussen Agamemnon en de fanatieke priester Eurypylus waarschuwde hij de
Amsterdamse regering voor de aantasting van haar gezag door de kerkelijke
autoriteiten. Coster was echter pragmaticus genoeg om de strenge verordeningen
van Oldenbarnevelt tegen de kerkelijke expansie af te wijzen. Om escalatie van het
conflict te voorkomen stelde hij in zijn spel de regeerders een vernuftig compromis
voor, dat neerkwam op tijdelijk toegeven in afwachting van betere tijden. Door hun
grote invloed op de volksmassa vormden de calvinistische predikanten immers een
waar machtsblok. Zowel voor Coster als voor Hooft was het gewone volk (het
‘grauw’) als ongedisciplineerde, gemakkelijk op te ruien en dus onberekenbare factor
een potentieel gevaar voor elke orde.
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V Ontwikkelingen binnen het renaissancetoneel
1600-1638
1. Doorbraak van nieuwe opvattingen binnen ‘Het Wit Lavendel’
a) Invloed van het schooldrama
Het op het klassieke toneel geïnspireerde drama had zich binnen ‘D'Eglentier’ al
enigszins geprofileerd toen men ook binnen de andere Amsterdamse rederijkerskamer
nieuwe dramavormen ging toepassen. In deze Brabantse kamer ‘Het wit lavendel’
oriënteerde men zich in eerste instantie niet op de klassieke tragedie of de Neolatijnse
navolgingen zelf, maar vooral op het bijbelse schooldrama, dat inmiddels ook in
Franse scholen functioneerde. Dit lijkt directe invloed te hebben uitgeoefend op de
tragicomedies die in deze kring ontstonden. Eén van de oprichters, de oorspronkelijk
Antwerpse auteur Zacharias Heyns, had tussen 1595 en 1597 drie Franse spelen,
waarvan twee bijbelse, uitgegeven van zijn vader, de schoolmeester Peeter Heyns,
geschreven voor diens meisjesschool. Eén handelde over de moeder van Mozes
(Iokebed. Miroir des vrayes mères) en één over de (ook oudtestamentische) heldin
Judith (in Miroir des veuves). Zacharias Heyns zelf gebruikte een novelle uit
Boccaccio's Decamerone voor zijn toneelspel Vriendts-spieghel (1602). Evenals bij
de jonge Hooft zien we hier een aaneenschakeling van verschillende, losaangeregen
dramatische elementen, inhoudelijk bepaald door wisselende gezichtspunten en vol
algemene morele beschouwingen. Het stuk begint met een monoloog van de
leermeester der twee hoofdpersonen over het nut van geleerdheid! Aan het
schooldrama kunnen enkele minderemanstonelen en de aparte proloog van twee
Muzen herinneren, die aan het slot van elk der vijf bedrijven weer aparte
bespiegelingen ten beste geven. Eenzelfde losse structuur zou ook de meeste spelen
van de Brabantse kamer uit het volgende decennium kenmerken.
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b) De bijbelse tragicomedies van Vondel en De Koningh
Dramaopzet
Minderemanstonelen zien we niet in Vondels tragicomedie Pascha (1610; gedr.
1612), dat hij op drie-en-twintigjarige leeftijd voor de kamer schreef. Dit was het
eerste Nederlandse bijbelse spel, gegoten in de klassieke dramavorm die Hooft hier
had geïntroduceerd. Op Hooft georiënteerd was ook Vondels onderscheiding van
‘reien’ (zoals in Granida) en ‘koor’ (zoals in Hoofts eerste twee spelen), hoewel
Hooft niet, zoals Vondel, beide categorieën in één stuk gebruikt had.
Anders dan bij Hooft en net als in Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, uit dezelfde
periode, kreeg de uitgebeelde geschiedenis nog een extra, los erna gegeven toelichting.
Bij Bredero was dit een allegorische uitleg van de ‘echte’ geschiedenis. Bij Vondel
werd in het stuk zelf het verhaal van de uittocht uit Egypte als allegorie opgevat,
namelijk als voorafschaduwing van Gods verlossing der gelovigen uit de zonde. De
aparte toelichting betrof de parallel tussen de verlossing der Joden en die van de
Republiek uit de Spaanse tirannie.
Komische minderemanstonelen komen weer wel voor in spelen van Abraham de
Koningh, tussen ca. 1610 en 1619 één van de leiders van de kamer. Deze had in 1610
gedebuteerd met een nog goeddeels allegorische tragicomedie over de dood van de
ook in de Republiek bewonderde Franse koning Hendrik IV. Hierna zou hij zich
vooral toeleggen op bijbelse spelen, niet over vijf, maar over drie (en in één geval
vier) bedrijven verdeeld. In de meeste laste hij ook, anders dan zijn klassiek gerichte
collega's in ‘D'Eglentier’, een aantal tableaux vivants (‘stomme vertoningen’) in.
Deze taferelen, waarin een bepaald moment van de dramatische geschiedenis als in
een ‘schilderij’ werd vertoond, zouden als visuele kijkspelelementen vrij populair
worden op het Nederlandse toneel. Het kon hierbij gaan om statisch uitgebeelde
plechtigheden als een huwelijkssluiting, een kroning of bijvoorbeeld een offer, maar
ook om pantomimeachtige scènes met veel actie.
In 1615 vervaardigde De Koningh een spel voor een door de Amsterdamse
burgemeesters uitgeschreven loterij ten behoeve van het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis. Aansluitend bij de traditionele rederijkerspraktijk maakte De Koningh
daar een allegorisch propagandastuk van. Ook Coster schreef toen een loterijspel,
namens ‘D'Eglentier’. Hij combineerde de voor
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deze gelegenheid kennelijk aangewezen allegorie echter met een dramatisering van
de parabel van de rijke man en Lazarus, mogelijk geïnspireerd door Coornherts
Comedie van de Rijckeman (1550).
Zoals Hooft een voorbeeld was voor Vondel, zo was De Koningh in zijn Jephthahs
ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) in verschillende opzichten schatplichtig
aan Vondel. We treffen bij hem bijvoorbeeld een zelfde gebruik van koren én reien
als in Pascha; evenals daar treedt ‘Fama’ op om een bodeverslag te geven, en ook
dit stuk eindigt met een vergelijking tussen het bijbelse verhaal en de eigen
geschiedenis. In Hagars vluchte (1616) zien we hoe De Koningh de in Granida en
Ithys geïntroduceerde pastorale elementen gebruikt om morele lessen te formuleren,
net als Hooft maar vooral als Coster. Evenals bij Coster zingen herderinnetjes hierin
de lof van het ‘boerse herdersleven’, dat alle wereldse pracht te boven gaat. Overigens
had al eerder Vondel in de openingsmonoloog van Mozes in Pascha het door Horatius
zo bekend geworden motief van ‘beatus ille’ (de gelukkige landman) verwerkt.

Lering
In de ernstige spelen van de uit het Zuiden afkomstige leden van ‘Het Wit Lavendel’
werd vaak een religieuzer thematiek behandeld dan in die van hun Hollandse collega's.
Vondel zag, conform de traditionele uitleg in zijn doopsgezinde milieu, in Mozes
een voorafschaduwing van Christus. Zo stelde ook De Koningh in zijn Simson (1618)
de menselijke verlosser van het Joodse volk, Simson, voor als verwijzend naar de
grote Verlosser.
De auteurs benadrukten graag de in deze periode zo geliefde overeenkomst tussen
het lot van het Joodse en dat van het Nederlandse volk. Daarmee speelden ook zij in
op de eigen actualiteit. Zo liet De Koningh niet na om op zijn beurt, net als Vondel,
een politiek-allegorische uitleg aan een Oudtestamentische geschiedenis te geven.
Zoals de Oudsten van Israël Jephthah als leider hadden gekozen, zo kozen de Staten
Oranje als de hunne, liet hij in het slotkoor van Jephthah weten. In het stuk wordt
de hoop uitgesproken dat Jephthah als ‘een trouwe voogd’ voor Mozes' wetten zal
ijveren en afgoderij beletten. In een periode waarin de ‘liberale’ remonstranten en
de behoudende contra-remonstranten in godsdienstige zin al fel tegenover elkaar
stonden, was dit geen vrijblijvende aansporing. De toenmalige prins van Oranje,
stadhouder Maurits, kon zich deze hint aantrekken.
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In 1618 bood deze inderdaad de opstandige remonstranten het hoofd. David,
hoofdpersoon van verschillende drama's en graag vergeleken met Willem van Oranje,
werd in G. Smits spel over de opstandige Absalom (Absaloms treur-spel, 1620) nu
dan ook gepresenteerd als parallel van stadhouder Maurits.

c) Drama's van Kolm
Spectaculaire gebeurtenissen uit de eigen vrijheidsstrijd tegen Spanje zelf, die al het
onderwerp vormden van spelen in Duyms Ghedenck-boeck, bleven populaire
dramastof. In zijn Nederlants treur-spel (1616) presenteerde Jan Siewertsz Kolm via
een aantal, deels allegorische taferelen het optreden en de terechtstelling van Egmond
en Hoorne. Deze werden nu, andersom, in bijbels perspectief gesteld. Literair begaafd
was de nogal kreupel dichtende Kolm niet. Toch lijkt hij ook publiek gevonden te
hebben voor twee andere stukken, tragicomedies met novellistische stof en beproefde
thematiek over de conflicten tussen trouwe vriendschap en wellust of tussen liefde
en het Algemeen Belang.
Meer blijvend succes zou Kolm oogsten met zijn klucht Malle Jan Tots boertige
vrijerij (voor 1618; gedr. 1633). Bredero beoefende in ‘D'Eglentier’ het Hollands
kluchtspel met virtuositeit in Amsterdams taalgebruik en levendige schildering van
de verschillende figuren. De Brabanders konden behalve op Kolm ook rekenen op
de produktie van bijvoorbeeld Gerrit Hendericxsz van Breughel, wiens kluchten in
1610 en 1612 gepubliceerd werden.

2. Ontwikkelingen binnen ‘D'Eglentier’: Rodenburgh tegenover de
‘Nederduytsche Academie’
a) Scheiding der geesten: het succes van de niet-klassieke richting
‘D'Eglentier’, die op haar toneel het klassieke drama zo overtuigend herboren had
gezien, verloor in 1617 haar drie leidende figuren. Samen met Hooft en Bredero
stichtte Coster in dat jaar zijn ‘Eerste Nederduytsche Academie’, waarin voor het
Amsterdamse publiek colleges gegeven zouden worden en toneel I gespeeld. Het
gebouw werd geopend met Van Hoghendorps Truer-spel van de moordt enz. (zie
III.2. onder a), gevolgd door
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Hoofts Warenar. Het jaar daarop gingen hier Bredero's Spaanschen Brabander en
Stommen ridder in première; later ook de Isabella van Hooft en Coster (zie hierna,
V.2.b).
Men heeft het vertrek van deze drie belangrijke toneelfiguren uit ‘D'Eglentier’
wel in verband gebracht met het toneelsucces dat Theodore Rodenburgh juist in deze
periode behaalde: een auteur die het klassieke drama nu juist niet als norm wilde
beschouwen. Er zijn echter geen duidelijke aanwijzingen dat Rodenburgh vóór 1617
tot ‘D'Eglentier’ toetrad.
Met Rodenburgh ging zich een op het Spaanse en Elizabethaanse toneel
geïnspireerde toneelopvatting aftekenen, die zich afzette tegen een aantal formele
klassieke regels, zoals het toepassen van vijf bedrijven en het gebruik van koor of
rei. In deze opvatting worden verschillende intriges bewust door elkaar geweven en
luchtige scènes afgewisseld met ernstige. Bij Rodenburgh komen overigens, anders
dan in de Spaanse spelen, nauwelijks echt komische scènes voor.
In mei 1619 gaf Rodenburgh bij de viering van het honderdjarig bestaan van
‘D'Eglentier’ namens de kamer een principiële verdediging van de opbouwende
dichtkunst, geworteld in de retorica: Eglentiers Poëtens Borst-weringh (een vertalende
bewerking van Ph. Sidney's Defence of Poesie, van 1595 en Thomas Wilson's Arte
of rhetorique van 1553). Hierin beriep hij zich onder meer op Lope de Vega's
verhandeling Arte nuevo de hazer comedias en este tiempo (1609) om zich enigszins
te distantiëren van de door Sidney tot wet verheven combinatie van de eenheid van
plaats en tijd.
Het heeft er alle schijn van dat de keuze van de stof, in de niet-klassieke
toneelopvatting veelal gebaseerd op Italiaanse, Spaanse of Franse novellen en romans,
bepalend was voor de vormgeving. Bredero nam wat dit betreft een middenpositie
in: wel romaneske stof en komische scènes, maar ook vijf bedrijven en koren. Een
veel mindere god als Kolm lijkt zich echter geheel op Rodenburgh geïnspireerd te
hebben, aan wie hij zijn Battaefsche vrienden-spieghel (1616) opdroeg.

b) De spelen van Rodenburgh
Rodenburghs toneelwerk had in zijn snelle opeenvolging wel iets van lopende
bandproduktie. Tussen 1616 en 1619 publiceerde of schreef hij 11 van zijn in totaal
17 stukken, voor een deel bewerkt naar Spaanse en - eenmaal- Engelse voorbeelden.
Hierbij moet men nog zijn oudere bewerking van Guarini's
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Il pastor fido tellen (gedr. 1617; zie II.5.c). Het zijn óf spannende, blij eindigende
spelen óf stukken met geweld en gruwel. Door hun diversiteit van scènes, waaronder
verkleedpartijen en hevige emotionele ontboezemingen van liefde, jaloezie of berouw,
en hun kijkspelaspecten (vertoningen, zang en dans) waren vele hiervan blijvend
boeiend voor een groot publiek: 9 van de 17 vindt men weer terug in het repertoire
van de Amsterdamse schouwburg. Rodenburghs Casandra, hertoginne van Borgonië
en Karel Baldeus (1617; waarschijnlijk een bewerking van Lopa de Vega's El
Perseguido op basis van het middeleeuwse verhaal van de Borchgravinne van Vergi)
zou hier een groot succes blijven.
In zijn oorspronkelijke stukken had Rodenburgh een goede neus voor modieuze
thematiek. Hij beoefende het pastorale genre, te beginnen met zijn Batavierse
vryage-spel van 1616, over landelijke minnarijen; hij bewerkte romaneske stof uit
de Tragische Historiën, o.a. in Keyser Otto den derden, en Galdrada (1616-1617),
of uit Ariosto's Orlando furioso, zoals in Rodomont en Isabella (1618). Ook pakte
hij vaderlandse onderwerpen met liefdesverwikkelingen aan, zoals in Hoecx en
Cabeliaws oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana van 1628 en Vrou Jacoba
van 1638. Dit laatste stuk, een ‘historiaal-treur-blij-blijvend’ spel over Jacoba van
Beieren, is kennelijk geschreven voor het nieuwe Schouwburgrepertoire.
Rodenburghs Rodomont en Isabella lokte in 1618 een andere dramatische bewerking
van dezelfde stof uit door Hooft, voor het grootste deel uitgewerkt door Coster:
Isabella (1618; gedr. 1619). Voor Hooft én Coster zou dit hun laatste toneeltekst
zijn, waarschijnlijk opgezet als een concessie aan het grote publiek dat de academisten,
in financiële nood, tot zich wilden trekken. Het was voor het eerst dat Coster een
tragedie opsierde met een aantal komische scènes en een kijkspelapotheose vol
nederdalende engelen, die de kuise, dode Isabella en haar minnaar meevoeren naar
de hemel. Bij Rodenburgh eindigt het stuk met allegorische figuren en ‘De vreze
Gods’. Maar hoewel eerder bestemd om te behagen dan om te instrueren, wordt
Isabella toch veel meer dan het stuk van Rodenburgh gekenmerkt door pogingen tot
concentratie en continuïteit van de handeling. Uit Costers voorrede blijkt dat hij zich
vooral in dit formele opzicht tegen ‘dozijnwerkers’ als Rodenburg wilde afzetten
(zie III.3, onder c). Ook zijn nadruk op de eis van het decorum (passendheid) in de
karaktertekening lijkt op Roden
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burghs praktijk gericht. Deze was namelijk ook al door Bredero, in het voorwoord
tot Griane (1616), bespot als iemand die dienstmeisjes en stalknechts liet filosoferen
over uiterst geleerde zaken.
Dat Rodenburgh de publieke smaak wilde strelen betekende niet dat hij lering
schuwde. Integendeel: in de laatste scène van Rodomont en Isabella prees hij toneel
van stichtelijke kwaliteit aan, geen toneel dat een bordeel van het theater maakt. Hij
doelde daarmee mogelijk op de Klucht van Claas Kloet (1618; gedr. 1619) van
Nicolaes Biestkens, die nu in de Academie werd opgevoerd. Dit betekende bij hem
in verschillende (maar lang niet alle) stukken: inlassing van discussies over allerlei
levensbeschouwelijke problemen. In Rodomont en Isabella laat hij verschillende
figuren diepzinnige discussies voeren over liefde en min (een geliefd onderwerp bij
Rodenburgh) of een theologisch probleem als de verhouding van geloof tot genade.
Bredero's opmerking doelde op Keyser Otto, waarin een bijfiguur zelfs hele
astronomische verhandelingen in de mond gelegd krijgt. In dat stuk geven andere
figuren ook een groot aantal moraalfilosofische bespiegelingen ten beste. Deze zijn
soms bijna letterlijk gelicht uit Coornherts Zedekunst (1586) en de Hertspieghel
(i614), de ethica van Rodenburghs oom, Hendrick Laurensz Spiegel. Concurreerde
Rodenburgh hiermee al van tevoren met Costers Academie, waar naast de
toneelvoorstellingen aparte colleges over onder andere astronomie en filosofie in het
educatieve programma werden opgenomen?

3. De periode van stabilisatie, 1618-1637
a) Nieuwe combinaties van oude elementen
In 1618 staakte het leiding gevende Amsterdamse driemanschap Hooft, Coster en
Bredero zijn dramatische produktie: Bredero stierf in 1618; Hooft trok zich terug in
zijn historiografisch werk, alleen Coster gaf nog enkele jaren leiding aan de door
hem opgerichte Academie, die echter al in 1622 werd opgeheven. In 1619 stierf ook
Abraham de Koningh, de produktieve factor van de Brabantse kamer. Rodenburgh,
die niet lang hierna ‘D'Eglentier’ weer verliet, had toen al de trend gezet die zich
duidelijk als ‘niet-klassiek’ zou profileren tegenover de richting die Hooft c.s. hadden
aangegeven.
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Door de literaire kwaliteit van ‘de grote drie’ en het richtinggevende karakter van
hun oeuvre heeft het literairhistorische onderzoek naar de periode voor 1638 zich
sterk op hen geconcentreerd. Over de tijd voor 1618 zijn we dan ook beter
geïnformeerd dan over die er vlak na, hoewel de afwezigheid van diepgaande studies
over het werk van De Koningh en Rodenburgh zich pijnlijk laat voelen. Dank zij het
Antwerps drama-onderzoek zijn we wel op de hoogte van de toepassing van zuiver
formele aspecten in de tragedies van 1618-1638, maar bijvoorbeeld over de vraag
hoe in deze periode de didactiek van aard en vorm verandert, weten we nog veel te
weinig. Voor zover onderzocht lijkt het dat ad hoc moralisering in deze jaren niet
beslist geschuwd wordt, maar dat deze, gezien de stof én de diepgang van de meeste
auteurs, minder op maatschappelijke gedragsnormen betrekking heeft dan voorheen
en meer plaats maakt voor lessen over de gevaren van wellustige liefde.
In deze periode na 1618 kregen in Amsterdam, afgezien van Vondel, vooral
epigonen een kans. Qua opzet waren hun drama's in het algemeen typisch eclectisch:
men mengde naar believen (flink aangezette) spook- en gruwelelementen, die men
respectievelijk kon vinden bij Hooft en Coster, met aspecten van de Rodenburghiaanse
spelen. Blijken van theoretische belangstelling bij deze auteurs zijn er nauwelijks.
Vondel neemt in deze periode al een bijzondere positie in door de Senecaanse tragedie
als direct model te gebruiken.

b) De pastorale spelen van Krul
In de jaren '20 blies de produktieve auteur Jan Harmens Krul ‘D'Eglentier’ weer
nieuw leven in met een type spelen waarvoor Rodenburgh de smaakmaker was
geweest. Ook hier een bonte afwisseling van liefdesverwikkelingen en andere
avonturen, waarbij liefst verschillende geschiedenissen door elkaar lopen. Het
pastorale genre behaalde onder Kruls handen een enorm succes. Door Rodenburgh
was dit opgevat als onder vrolijke landlieden spelend. Bij Krul kreeg het weer, zoals
in Granida en Ithys, de vorm van stukken waarin herders optreden naast en tegenover
vertegenwoordigers van het hof. Vrolijk herderlijk samenzijn op het toneel benutte
Krul voor muziek en liedjes, zoals vóór hem ook Hooft en Coster hadden gedaan.
In zijn eerste stuk, de tragicomedie Diana, in 1623 voor het eerst gespeeld, zien we
hem op uiterst losse wijze ‘het klassieke’
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mengen met spektakel: zeven bedrijven, één keer een rei en tweemaal (een los van
de handeling staand, moraliserend) koor, tovenarij en vertoningen, dat alles zonder
enige poging tot eenheid. In de volgende drukken van Diana werd het kijkspelen
griezelaspect flink verhoogd. Ook in zijn andere spelen bekommerde Krul zich als
een goede Rodenburghiaan vooral om spanning en afwisseling.
Evenals Rodenburgh wilde Krul met deze spelen zijn publiek toch een opbouwende
moraal meegeven. Net als bij zijn voorganger mogen zijn hoofdpersonen graag
discussiëren over het verschil tussen zuivere liefde en geile hartstocht, waarbij elke
poging tot ‘het boeten van vleselijke lust’ buiten het huwelijk als onkuis wordt
afgedaan. Die lust bevangt meestal de hovelingen en vorsten die in vurige liefde voor
een herderin ontbranden. Dat zo'n herderin (of soms herder, op wie een prinses zich
verlieft) vaak eigenlijk van vorstelijke bloede blijkt te zijn, vergemakkelijkt dan
alleen maar het gelukkige einde.
De inmiddels bekende pastorale ethiek van het gelukkig herdersleven werd door
Krul nadrukkelijk uitgedragen. Bij Coster was deze nog gebouwd op een filosofische
levensinstelling, die ‘het volgen der natuur’ als elementaire gedragsnorm stelde. Bij
Krul lijkt de verheerlijking van het eenvoudig bestaan echter niet veel meer dan
escapisme zonder veel diepgang.

c) Binnen ‘Het Wit Lavendel’
Na 1622 werd het toneel van het Academiegebouw bespeeld door de Brabantse kamer
‘Het Wit Lavendel’, waarin Kolm nog een aantal jaren een leidende rol bleef spelen.
Het bijbelse spel van Vondel en De Koningh vond geen navolgers. Ook hier werd
het novellistische drama, dat Rodenburgh populair had gemaakt, aangepakt door
diverse auteurs van lager plan. Eén van hen, Jacob Struys, heeft vijf spelen over
ingewikkelde liefdesgeschiedenissen op zijn naam staan, waaronder het aan de
Tragische Historiën ontleende verhaal van Romeo en Julia (gedr. 1634). Aan de
groeiende voorliefde voor onsmakelijke griezelscènes werd bij hem trouw voldaan,
zoals door het uitrukken van een hart in Styrus en Ariame of het drinken uit de schedel
van de vader in Albonus en Rosimonda. Beide stukken werden in Struys' sterfjaar
1631 uitgegeven.
Historische stof werd onder meer bewerkt door De Koninghs
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vriend Hans Roelandt, in het treurspel Biron (1625; gedr. 1629). Dit stuk zou op de
Amsterdamse Schouwburg nog lang successen behalen. Evenals De Koninghs
eersteling handelde het over een episode uit het leven van de Franse koning Hendrik
IV: ditmaal de geruchtmakende samenzwering van de Duc de Biron tegen de vorst
(1602). Dit exemplarisch geval van gestrafte hoogmoed, dat zich bij uitstek leende
voor een ‘klassieke’ behandeling, is een spektakelstuk met Senecaanse trekken.
Expliciete moralisering is er nauwelijks, wel veel afwisseling, veel personages en
pathetische uitbarstingen van ambitie en spijt: een type tragedie over de val van een
zeer hooggeplaatste waarvan een groot publiek zou blijven genieten.
Ook de eigen, vaderlandse stof bleef boeien. Na 1628 gingen in de kamer twee
spelen in première, waarvan de auteurs duidelijk wilden aansluiten op het succes van
Hoofts Geeraerdt van Velsen: I.I. Colevelts Droefeyndend'-spel tusschen graef Floris,
en Gerrit van Velsen en Suffridus Sixtinus' treurspel Geraert van Velsen lyende.
Sixtinus' stuk zou na een herpremière in 1638 nog eens twintig maal in de
Amsterdamse Schouwburg opgevoerd worden in aansluiting op Hoofts drama. Beide
auteurs maakten oorspronkelijk deel uit van de kring van ‘De Nederduytsche
Academie’. Sixtinus schreef nog in de geest van Hooft, Colevelt lonkte vooral naar
het grote publiek. Hij bracht de hele geschiedenis van graaf Floris op het toneel,
vanaf de aansporingen van zijn jaloerse, door Velsen verguisde, maîtresse om Velsens
vrouw te onteren tot aan een vertoning van Velsen terechtstelling op het toneel. Zoals
hij ook in zijn voorwoord zegt: zijn spel is
niet bedisseld met enige diepzinnige redeneringen, maar gemaakt alleen
[...] recht en slecht, ende de historie naaktelijk [...] gevolgd.
Sixtinus vertoonde het verhaal van Velsens gevangenneming, veroordeling en
terechtstelling. Dit gebeurde in een aantal vrij los van elkaar staande scènes, ingezet
met het optreden van een Senecaanse Wraakfiguur, de verschijning van de geest van
Floris aan Velsen, komische tussenstukken én reien. Anders dan bij Colevelt en meer
in de geest van Hooft wordt hierin veel ‘geredeneerd’ over staatkundige problematiek.
Colevelt volgde Hoofts negatieve visie op de tiran én zijn moordenaar. Sixtinus liet
Velsen echter zijn strijd voor de vrijheid verdedigen en zag hem vooral als slachtoffer
van de wraakzucht van het volk.
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4. Vondel na 1618
In deze jaren ontwikkelde Vondel zich met slechts twee oorspronkelijke tragedies
en enkele vertalingen langzaam tot de produktieve drama-auteur die hij na 1637 zou
worden. In hoeverre hij in deze periode nog echt actief was in de Brabantse kamer
weten we niet. Wel verwelkomde hij in 1627 de dichter en secretaris van de
stadhouder Constantijn Huygens in de Academie. Huygens kwam bij die gelegenheid
een voorstelling bijwonen van de Warenar. Vondels vriend, de advokaat en
toneelschrijver Victorinus, was toen lid van het bestuur van de Brabantse kamer,
evenals onder anderen Kolm. In deze periode ging de kamer zich ook weer mengen
in politiek- religieuze zaken, maar anders dan ruim tien jaar tevoren nu in de ‘liberale’
geest van Coster. Vondel zelf zou in 1630 bestuurslid zijn.
Tien jaar na Pascha schreef Vondel met zijn Hierusalem verwoest (1620) een tragedie
over religieus-historische stof, opgezet volgens het model van Seneca's Troades. De
opeenstapeling van reacties op de ellende die de Joden na de verwoesting van
Jeruzalem is overkomen, in de vorm van pathetische jammerklachten en uitvoerige
beschrijvingen van gruwelen, wordt slechts door enkele handelingsmomenten
onderbroken. De klachten der Trojaanse vrouwen over de wisselvalligheid van het
lot bij Seneca zijn bij Vondel de rouw der zondaren geworden, die door God zijn
gestraft (zie III.2.b). Jeruzalems ondergang is bij Vondel tevens een symbool van de
ondergang van de wereld.
Mogelijk was Vondel, die pas in deze periode Latijn leerde, in 1620 nog indirect
door Seneca beïnvloed, eventueel via de tragedies van de Franse auteur Robert
Garnier. Vijf jaar later liet hij zich in elk geval direct door Seneca zelf inspireren,
wiens Troades en Hipopolytus hij met behulp van vrienden vertaalde, respectievelijk
als De Amsteldamsche Hecuba (1625; gedr. 1626) en Hippolytus of Rampsalige
kuyscheyd (1628).
In 1625 schreef Vondel een tragedie die niet meer een geloofsovertuiging, maar een
politieke zaak diende: Palamedes. Het stuk bevat tal van Senecaanse elementen,
zoals de lange klacht van de hoofdpersoon in de openingsscène, het optreden van de
Furie Megaera, een bodeverhaal en een rei die net als in Hercules furens het geluk
van het eenvoudig landleven bezingt. Vergeleken met Vondels vorige stukken is hier
echter veel meer
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sprake van een aaneensluitende handeling, die bestaat uit de listig opgezette en
uitgevoerde wraakactie van de vijanden van de titelheld.
Palamedes was na Costers Iphigenia de tweede Nederlandse tragedie, opgezet als
een klassiek drama, waarin de auteur een klassiek-historische geschiedenis benutte
om eigentijdse wantoestanden aan de kaak te stellen. De valse beschuldigingen tegen
de integere Palamedes en zijn veroordeling door de krijgsraad van het Griekse leger
voor Troje, wezen in vele details overduidelijk naar het recente èchte drama van de
terechtgestelde Oldenbarnevelt. Verbitterder dan Coster, die de val van de
raadpensionaris nog had proberen te voorkomen, tekende Vondel de houding van de
partijdige Maurits, de fanatieke aanklager Aerssens en de geestdrijvende
contra-remonstrantse predikanten in fel contrast tot de gelijkmoedigheid van de wijze
en edele held Oldenbarnevelt. Het stuk kon natuurlijk niet gespeeld worden. De druk
alleen al bracht Vondel bijna voor de rechtbank van het Hof van Holland.
Tien jaar later, in 1635, vertaalde Vondel Grotius' Sophompaneas, als Josef of
Sofompaneas, in het Schouwburgrepertoire ook wel aangeduid als Josef in 't Hof.
Deze bijbelse tragedie had een blijde afloop, volgens Grotius' nieuwste inzichten
(zie III.3.c, onder Grotius' Prolegomena). Hoofdpersoon was Jozef, die na de
gruwelijke behandeling door zijn broers de wijze onderkoning van Egypte was
geworden. Zoals in andere Neolatijnse humanistendrama's waren plichtsbetrachting
en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de onderdanen ook hier kernbegrippen.
En ook nu nam Vondel met zijn vertaling stelling in een politieke zaak. Met de
rechtvaardige landbestuurder Jozef stelde hij namelijk ook Grotius zelf ten voorbeeld
aan de Amsterdamse regenten: verguisd en vernederd in Holland was deze nu door
de Zweedse koningin in ere hersteld. In een latere periode zou Vondel de Jozeffiguur
tot hoofdpersoon van twee eigen tragedies maken.

5. Toneel buiten Amsterdam
Vanaf 1618 beproefden ook meer auteurs buiten Amsterdam hun kracht op het
‘moderne’ toneel. Dit bestond in het algemeen ook bij hen, zeker als zij - meestal
als factor - binnen een rederijkerskamer opereerden, uit wisselende combinaties van
klassiek en niet-klassiek. Overigens beriepen deze auteurs zich
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nog wel eens op het voorbeeld dat Hooft, met name met zijn Geeraerdt van Velsen,
had gesteld.
De Gorinchemse kamer ‘'T Segelbloemken’ had een auteur als Abraham Kemp
in haar midden, de Haagse kamer ‘De jonge Bataviers’ Pieter Nootmans, het
Schiedams ‘Rood Roosjen’ Job van de Wael en de Haarlemse kamer ‘De
Wijngaard-ranken’ Govert van der Eembd. Stukken van de tweede auteur werden
ook opgevoerd door de Brabantse kamer in Amsterdam. Van de Wael wilde heel
graag ‘modern’ zijn. In zijn welkomstspel voor het Vlaardingse rederijkersfeest van
1616 had hij zich al fel gekeerd tegen Scriverius' juist gelanceerde aanval op de
ongeregelde rederijkerspelen (zie II.1). Zijn eigen David ende Goliath (1619),
geschreven om prins Maurits te eren, heeft met zijn reien en expliciete plaats- en
tijdsbepaling dan ook klassieke pretenties. Van der Eembds Sophonisba (1620), een
treurspel met relatief zelfs veel klassieke vormelementen, werd gespeeld door
‘D'Eglentier’.
Het onderwerp van Van der Eembd, een episode uit de geschiedenis van de
Romeinse veldheer en deugdheld Scipio Maior, werd vijf jaar later nog eens
gedramatiseerd door Guilliam van Nieuwelandt (Treur-spel van Sophonisba
Aphricana, 1625; gedr. 1626). Deze auteur, tot 1628 lid van achtereenvolgens twee
Antwerpse rederijkerskamers, was in zijn tragedies met klassieke en bijbelse stof
zowel schatplichtig aan Seneca's stoïsche filosofie als aan diens dramaopvattingen.
Hiervan nam hij een aantal elementen over, zoals moraliserende bespiegelingen in
koren, een uitgesproken voorkeur voor gruwel en geestverschijningen en pathetische
monologen.
Van der Eembd bevredigde het Haarlemse nationaal gevoel met een spel over de
Haerlemse belegheringh (1619). Hij zette daarmee een traditie voort die Jacob Duym
had gevestigd met drie spelen over de belegering en/of inname van een Nederlandse
stad, in zijn reeks stukken met nationale stof (Ghedenck-boeck, 1606). In een latere
periode zou het ‘belegeringsspel’ van Reinier Bontius het zelfs heel goed doen (zie
VII.2.b).
Klassieke stof in klassiek-Senecaanse dramavorm vindt men in deze periode ook
bij enkele geleerde auteurs ‘uit de provincie’, die niet voor een rederijkerskamer
schreven. Hieronder vindt men bijvoorbeeld Reinier van Zonhoven, wiens (al in
1616) in Franeker uitgegeven 't Gevecht der dry Horatien ende Curatien berustte op
beroemde heldenstof van de Romeinse geschiedschrijver Livius. Een ander voorbeeld
is Martinus Snouckaert

Mieke B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel

87
uit Leiden, wiens Procris en Aiax in 1621 werden uitgegeven, vergezeld net een
eerdicht van Daniël Heinsius. Nog enkele andere geleerden probeerden in deze
periode het klassieke treurspel in Nederlands kleed uit, meestal in een nogal
bloedeloze retorisch-Senecaanse variant, met voorliefde voor allegorieën.
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5. Joost van den Vondel.
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VI Twee conflicterende dramaopvattingen:
Vondel en Jan Vos
1. Vondels Gijsbreght van Aemstel
De bouw van de Amsterdamse Schouwburg maakte de weg vrij voor ambitieuze
toneelschrijvers, die zich voortaan op een werkelijk groot publiek konden richten.
Bij een uitverkochte voorstelling zou de nieuwe schouwburg zaal we1 zo'n kleine
duizend personen kunnen bevatten. Toen het fraaie gebouw op 3 januari 1638 met
Vondels Gijsbrecht van Aemstel werd geopend begon een nieuwe bloeiperiode in
de Amsterdamse dramaproduktie. Voor velen zou Vondel de onbetwiste meester
onder de toneelschrijvers blijven, maar niet voor iedereen. Zijn Gijsbreght bleef
echter het lievelingsstuk van het publiek: vanaf 1641 zou het ieder jaar weer in het
repertoire worden opgenomen.
Met dit stuk gaf Vondel het Amsterdamse publiek een eigen drama met een
Amsterdamse held. Na de spelen van Sixtinus en Colevelt (zie V.3.c) was Gijsbreght
van Aemstel in feite het derde vervolg op Hoofts tragedie over Geeraerdt van Velsen.
Hoofts Velsen was een redeloos geworden figuur, die reddeloos ten onder moest
gaan. Hooft had echter Gijsbreght van Aemstel als de redelijke, matigende figuur
onder de zich tegen Floris v verzettende edelen voorgesteld. In de persoon van
Gijsbreght kon Vondel dus een vrome held op het toneel brengen die zich, met al
zijn zwakheden, op het laatst toch nederig overgeeft aan Gods wil, ook al kan hij
deze niet begrijpen. Vondels stuk was een hulde aan de beproefde en moedige
Amsterdammers uit het verleden, vanuit het religieuze perspectief dat binnen Gods
ondoorgrondelijk besluit een gruwelijke omkering van het aardse geluk toch zinvol
kan blijken te zijn. De ondergang en de door de engel Rafaël voorspelde herrijzing
van Amsterdam waren daarvan een roerend exemplum.
De les werd extra duidelijk door de door Vondel aan-
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gegeven parallellen, zowel met de Trojaanse helden en heldinnen wier lot in Vergilius'
epos Aeneis was beschreven, als met de kindermoord in Bethlehem. Zoals de val van
Troje tot gevolg had gehad dat het grote Rome door de Trojaan Aeneas werd gesticht,
zo was het verwoeste Amsterdam van het verleden in Vondels eigen tijd machtiger
en bloeiender herrezen. En evenals God machtiger was gebleken dan Herodes, zo
had ook het martelaarschap van de Amsterdamse Klaerissen in Vondels ogen een
diepe betekenis voor het christelijk geloof.
De Gijsbreght was het begin van een lange reeks drama's van Vondel, die met hun
diep religieuze boodschap een zeer bijzondere plaats zouden innemen in het
Amsterdamse toneelrepertoire. Behalve door zijn bijbelse onderwerpen onderscheidde
Vondel zich bovendien van het overgrote deel van de auteurs door zijn preoccupatie
met de in zijn tijd moderne dramatheorieën. In de Gijsbreght, met zijn breed
uitgesponnen verhalende monologen, sloot hij nog aan bij de door de navolgers van
Seneca gevestigde traditie. Toen hij kort hierna echter het Griekse drama als voorbeeld
ging nemen, ontwikkelde hij zich in een Grieks-klassieke richting. Op deze weg zou
hij een tegenstander vinden in de regent van de Amsterdamse Schouwburg, Jan Vos.

2. 1638-1641: Geïdealiseerde tegenover ongeordende natuur
a) Vondel in de ban van de Griekse tragedie
Bewondering voor Sophocles' Elektra
Vondel raakte in deze periode geheel ‘aan de treurspelen vervallen’, zoals hij aan
De Groot schreef. Na de Gijsbreght zouden, behalve vier vertalingen en het landspel
Leeuwendalers (1647) nog negentien oorspronkelijke tragedies volgen. Twaalf waren
gebaseerd op bijbelse stof; de overige hadden een mythologisch (Salmoneus van 1657
en Faëton van 1663), eigentijds (Maria Stuart van 1646 en Zunghin van 1667),
vaderlands (Batavische gebroeders van 1663) of christelijk-historisch (Maeghden
van 1639 en Peter en Pauwels van 1641) onderwerp. Vooral de twee spelen over
Josef (Joseph in Dothan en Joseph in Egypten, beide van 1640), na 1653 steeds
samen opgevoerd met Vondels vertaling van Grotius' Sophompaneas, zouden een
groot en langdurig succes beleven.
W.A.P. Smit heeft er in zijn magistrale studie over Vondels
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drama's op gewezen dat Vondel ook nu, net zoals in zijn eerdere werk, zo getrouw
mogelijk de nieuwste drama-inzichten wilde volgen (zie VIII.2. onder a). Vondel
ging er hierbij vanuit dat er zoiets als een ‘ideale tragedie’ bestond, een normatieve
opvatting die in de renaissance onder theoretisch gerichte drama-auteurs heel gewoon
was. Vondels geleerde vrienden hadden al langere tijd hun bewondering voor Seneca
overgebracht naar verering voor de Griekse tragici (zie III.3.c, onder Grotius'
Prolegomena). Dit gold nu ook voor Vondel zelf. Evenals voor Grotius was ook
voor hem het vertalen van een Griekse tragedie het geëigende middel om zich de
geest hiervan eigen te maken. Hij begon echter niet met Euripides, maar met de reeds
door Heinsius zo bewonderde Sophocles. Op aandringen van Victorinus en met
behulp van een van de zonen van de geleerde Gerard Vossius vertaalde hij in 1639
Elektra.
Heinsius' uitleg van de Aristotelische poetica was in deze periode al bijna dertig
jaar oud, maar Vondel heeft zich diens inzichten toen nog niet eigen gemaakt (zie
III.3.c). Onder invloed van Griekse voorbeelden zoals Elektra verschoof echter wel
de Senecaanse gerichtheid op een veelheid van gebeurtenissen en verscheidenheid
van morele instructie naar aandacht voor de continuë ontwikkeling van één
doorlopende geschiedenis. Behalve voor een hechte compositie kreeg Vondel ook
oog voor de emotionerende werking van het ‘woelen’ van verschillende, met elkaar
strijdende hartstochten in het innerlijk van de hoofdpersonen. De ‘ideale nabootsing
van een menselijke handeling’, in de Aristotelische opvatting het doel van alle poëzie,
illustreerde in Vondels tragedies nu op zich zelf een algemene morele les of wel
universeel ‘idee’. Er is nauwelijks meer sprake van expliciete lessen, die met name
door (tot nog toe verschillende) reien uit de voorgestelde gebeurtenis plachten te
worden getrokken. Vanaf Maeghden (1639) hebben Vondels tragedies slechts één
rei, tot Lucifer volgens het Griekse gebruik onderverdeeld in een zang, tegen- en
toezang. Deze rei fungeert voortaan alleen als collectief personage, dat aan de
handeling deelneemt.

Gebroeders
Met Gebroeders (1640) schreef Vondel zijn eerste eigen tragedie naar Grieks model.
Hij droeg hem op aan Vossius. Voor deze christelijke imitatio van Sophocles zocht
hij bewust naar geschikte stof uit de bijbel, en hij vond die in de geschiedenis van
koning David en de zonen van Saul. Hoewel tragediestof in Vondels visie altijd in
‘ideale’ zin bewerkt moest worden om de verheven
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‘idee’ tot uitdrukking te brengen, sprak hij zich in de voorrede ook uit over de
beperkingen die het gebruik van bijbelse stof aan de vrijheid van de dichter oplegde.
Zó had hij het van Vossius geleerd:
't Geen Gods boek zeit noodzakelijk, 't geen het niet zeit
spaarzaam, 't geen hiertegen strijdt geenszins te zeggen.
(W.B.-ed. III, 804-805).
Als literaire prestatie kon het stuk onder meer geloofd worden om de emotionerende
uitbeelding van de tweestrijd van David, zijn conflict tussen menselijk medelijden
en gehoorzaamheid aan God, als hij in opdracht van de hogepriester de nakomelingen
van Saul ter dood moet laten brengen. De christelijke inhoud werd bevestigd door
het prefigurerende verband met Christus' tweestrijd in Gethsemane, waarop Vondel
in zijn voorrede wees.
Evenals aan Elektra wordt de wraak aan David opgelegd als een daad van
gerechtigheid, maar anders dan voor haar gebeurt dit in een menselijk onaanvaardbare
vorm. Evenals Gijsbreght vertrouwt ook David uiteindelijk in de zinvolheid van het
Godsbestuur. Dit is het ‘idee’ dat hiervoor ook door de handeling van Maeghden en
hierna door die van Joseph in Dothan werd uitgedrukt. Vossius beantwoordde Vondels
opdracht met de uitspraak ‘Scribis aeternitati’ (Gij schrijft voor de eeuwigheid).
Gijsbreght, Elektra, Ursula, David en Josef waren alle verheven, edele, standvastige
helden en heldinnen. De ondergang van een onschuldige, christelijke held behoefde
in het perspectief van de toekomst echter nauwelijks als een droevig einde beschouwd
te worden. In zijn visie dat een treurspel zowel gelukkig of ongelukkig kon eindigen
volgde Vondel de opvatting die Grotius in zijn Prolegomena tot de Phoenissae en
in het voorwoord tot de Sophompaneas had geformuleerd. In Joseph in Egypten, een
christelijke imitatio van Seneca's Hippolytus, en de daarop volgende tragedies over
onschuldige martelaren als de apostelen Petrus en Paulus en de Schotse koningin
Maria Stuart zou (de inmiddels katholiek geworden) Vondel zijn gelovige
hoofdpersonen stelselmatig in conflict tonen met ongelovige, zondige tegenspelers.
Het probleem van de dualiteit van goed en kwaad in de wereld was de nieuwe
gedachte die hij in deze periode door middel van zijn stukken wilde uitdragen.
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b) Jan Vos' Aran en Titus
Vondels tragedies hadden in de eerste jaren van de Amsterdamse Schouwburg de
wind van het succes mee. Niet alleen de Gijsbreght en de Josefdrama's trokken veel
publiek, maar ook Elektra en Gebroeders. Tot het succes van de Gijsbreght en de
Gebroeders zullen ook de spectaculaire elementen van de mise-en-scène bijgedragen
hebben. In het eerste geval waren dit de vele scènes met een massale bezetting en
de gruwelijke vertoning van de Klarissenmoord, in het tweede geval eveneens
verschillende vertoningen en bijvoorbeeld de indrukwekkende afdaling van de stoet
van priesters in het eerste bedrijf. Vondel was in elk geval zelf betrokken bij de
opvoering van Gebroeders, zoals blijkt uit de overgeleverde aanwijzingen van zijn
hand.
In 1641 ging echter een heel andere tragedie in première, Jan Vos' Aran en Titus,
een stuk dat al van 1638 dateerde. In de periode tot 1665 zou het met honderd
opvoeringen het grote succes van de Gijsbreght naar de kroon steken. Vossius mocht
Vondels op Griekse leest geschoeide Gebroeders geprezen hebben, de al even geleerde
Barlaeus, aan wie het gedrukte stuk in 1641 was opgedragen, prees Vos' tragedie de
hemel in. Zeven keer had hij het al gezien toen hij erover enthousiast aan Huygens
schreef. Volgens Barlaeus had onder andere ook Hooft ‘als voor 't hoofd geslagen’
gestaan, terwijl Vondel 's mans ‘wonderbaar verstand’ zou hebben erkend.
Aran en Titus, op enigerlei wijze verwant aan Shakespeare's Titus Andronicus,
vertegenwoordigde het ‘ouderwetse’ Senecaanse toneel. De gruwelijke geschiedenis
van wraak en weerwraak, lust, verkrachting en moord in soorten en veelvoud rond
de Romeinse veldheer Titus Andronicus en de duivelse zwarte moor Aran overtrof
Seneca's Thyestes in bloedstollende scènes. De ongeleerde glazenmaker Vos wist de
klassiek Senecaans-Scaligeriaanse tragedie overigens geheel volgens de bekende
regels te hanteren. Dit betrof uiteraard allereerst de verdeling in vijf bedrijven,
waarvan de eerste vier volgens inmiddels gevestigd gebruik werden afgesloten met
een rei. Bij Vos was dit steeds een andere rei; de door hem toegepaste driedelige
vorm (triade) vindt men in die periode ook bij Vondel. Ook is er sprake van
betrekkelijke eenheid van plaats en van tijd en van hooggeplaatste personen.
Van alle inhoudelijke elementen gaf Vos echter veel méér dan Seneca: meer
gruwelen, geweld, doden, maar ook losse
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6. Jan Vos.

lessen, gepaard aan een inconsequente karaktertekening. Conform de eisen die aan
een retorisch opgezet drama werden gesteld, prees Barlaeus het stuk om deze lessen,
de sententies en de uitbeelding van ‘zeden en hartstochten’ (mores en affectus), dat
wil zeggen: de tekening van karakters in normale en in geëmotioneerde toestand. Uit
zijn lofdicht blijkt hoezeer Bar-
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laeus, in de geest van Scaliger, het optreden van de personages heeft gezien als
manifestaties van ethische beginselen.
Met zijn opdracht aan Barlaeus, opgezet als tegenhanger van Vondels opdracht
aan Vossius voor de Gebroeders, schijnt Vos voor zijn Senecaanse tragedie eveneens
erkenning te hebben gezocht bij een geleerde autoriteit. M. Meijer Drees heeft laten
zien dat Vos zich hierin al enigszins tegen Vondel afzette (zie VIII.2.b, onder Nadere
aandacht voor de dramatheorie). Verwijzend naar Vondels voorwoord tot Elektra
stelde hij in zijn opdracht Aran en Titus voor als toppunt van bewust nagestreefde
mismaaktheid: geheel anders dan Vondels harmonieuze Elektra, waarin een door de
tragedieschrijver geconstrueerde ideale, fraaie werkelijkheid werd uitgebeeld. Elektra
en David waren geïdealiseerde helden; in Aran, die monsterlijke speling van de
natuur, was hun absolute tegendeel afgebeeld. Pas door dit contrast tussen
geïdealiseende en niet-geretoucheerde natuur zou de volmaaktheid tot zijn recht
kunnen komen, zo redeneerde hij. Als tegenpool van Vondels tragedies kon Aran en
Titus dus beschouwd worden als daaraan evenwaardig!
In Vondel en Vos stonden reeds in het begin van de jaren '40 twee
drama-opvattingen tegenover elkaar, die zij beiden later veel principiëler zouden
formuleren.

3. De toneelwetten tegenover natuur en rede
a) Vondel volgt de Aristotelische poëtica
De schuldige held
In een Aristotelische tragedie kan de hoofdpersoon niet een geheel onschuldige held
zijn. In de opdracht tot Maria Stuart (1646) blijkt Vondel dit in te zien en hij
verontschuldigt zich dan ook dat hij in dit opzicht de ‘toneelwetten’ van Aristoteles
heeft veronachtzaamd. Vanaf zijn volgende treurspel, Salomon (1648),
vertegenwoordigen zijn helden een nieuw karaktertype:
zulk ene, die tussen deugdelijk en gebrekkelijk den middelweg houde, en
met enige schuld en gebreken behangen, of door een hevige hartstocht tot
iets gruwzaams vervoerd werd.
(Maria Stuart, Opdracht; W.B.-ed. V, 165).
In de visie van W.A.P. Smit (zie VIII.2.a, onder Recente ontwik-
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kelingen in het Vondelonderzoek) vormen zowel in Solomon als in Lucifer (1654)
deze hoofdpersonen het middelpunt en de inzet van de strijd tussen Goed en kwaad,
vertegenwoordigd door twee tegenover elkaar gestelde groeperingen. Vanaf nu
zouden Vondels tragedies ook weer met de ‘val’ van de hoofdfiguur eindigen.
Gesprekken met Vossius over diens Institutiones poeticae (1647) moeten in deze
periode Vondels inzicht in de aard en opzet van de tragische handeling hebben
verdiept. Zo wijst hij al in het voorwoord tot het ‘lantspel’ Leeuwendalers (1647) op
zijn toepassing van een ‘herkennisse’ en ‘overgang’, of wel van agnitio en peripeteia.
In Leeuwendalers betreft de agnitio een feitelijke herkenning van de ware identiteit
van één van de hoofdpersonen, Hageroos, waarvan de onthulling de ommekeer in
de situatie teweeg brengt. In Salomon en Lucifer komt voor het eerst een ‘schuldige
held’ tot een uit de handeling voortkomende herkenning van de ware situatie, die
met de ommekeer de ontknoping van die handeling bepaalt. Deze structurele
‘herkennisse’ is een andere dan het inzicht dat graaf Floris bereikt in Hoofts Geeraerdt
van Velsen, maar ook dan dat van Baeto (zie IV.1.a, onder Latere drama's). Als de
oude, zwakke Salomo heeft toegegeven aan de aandrang van zijn echtgenote om zich
aan afgodendienst over te geven, komt hij aan het eind van het vierde bedrijf door
een losbarstend hemels onweer tot het besef dat zijn zondige keuze zijn verstoting
door God inhield. Wanneer Lucifer, de ‘staatzuchtige’ die zich Gods macht wil
toeëigenen, daadwerkelijk besloten heeft om de leiding over de opstandige engelen
op zich te nemen, komt hij, door de woorden van Rafaël, tot een zelfde inzicht. In
beide gevallen wordt in het vijfde bedrijf verslag gedaan van de gruwelijke omslag
in de situatie van de hoofdpersoon. Salomo wekt nog het medelijden van de profeet
Nathan, die hem in een strafprofetie voorhoudt hoe door zijn schuld Israël verscheurd
zal worden. Voor de val van de hoogmoedige Lucifer is geen medelijden mogelijk.
In Lucifer volgt in het laatste bedrijf na de triomf van de goede engelen nog een
onverwachte ommekeer, door de boodschap dat Adam is gevallen. Deze zondeval
wordt echter in het perspectief van de uiteindelijke overwinning door Christus
geplaatst.
Vondel kon verwachten dat het onderwerp van Lucifer grote weerstand bij de
predikanten zou oproepen. In het ‘Berecht’
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(voorrede) dat hij aan de Lucifer vooraf liet gaan, vroeg hij dan ook niet zozeer
aandacht voor de vorm als wel voor de inhoud van zijn drama's door middel van een
verdediging van het bijbelse toneel. Zonder succes: het stuk werd door toedoen van
de kerkeraad na twee voorstellingen van het toneel genomen.
Vondels volgende tragedie, Salmoneus (1657), werd geschreven om het kostbare
decor, een ‘toneelhemel’, opnieuw te kunnen gebruiken. Weer benutte hij de voorrede
voor een verdediging van het bijbelse drama, o.a. met een beroep op de bijbelse
spelen van Grotius en Heinsius en Vossius' Institutiones. In zijn uitspraak over aard
en doel van de tragedie in het algemeen spreekt Vondel dan wel, evenals Vossius,
in Aristotelische termen over ‘nabootsing van het menselijk handelen’, maar met
zijn beroep op Horatius om de didactische strekking te benadrukken, volgt hij toch
de traditionele visie.

Jeptha als modeltragedie
In Jeptha (1659) presenteerde Vondel aan ‘de begunstelingen van de toneelkunste’
een tragedie die geheel volgens ‘Aristoteles' toneelwet’ was gecomponeerd. In de
voorrede lichtte hij nauwkeurig zijn meesterschap in het hanteren van de Aristotelische
‘wetten’ toe, een meesterschap dat hij ten voorbeeld stelde aan alle toneelschrijvers
die begeerden ‘de gewenste haven van de volkomenheid der toneelkunste in te zeilen’.
Een reeks namen van theoretici wier werk hij bestudeerd had, moest het modelkarakter
van Jeptha waarborgen: naast Aristoteles en Horatius ook Scaliger en een aantal
Aristotelescommentatoren, waaronder uit eigen land Heinsius, Grotius en Vossius.
Met name de verhandelingen van deze drie laatsten vinden we in Vondels voorrede
terug.
Met de keuze van de bijbelse geschiedenis van Jefta deed hij een ambitieuze greep:
hiermee kon hij het beroemde voorbeeld van Buchanan overtreffen (aemulare), die
in zijn Jephthes zelf al een christelijke imitatio van Euripides' Iphigenia in Aulis had
gegeven (zie II.4.b). Buchanan had het bijbelverhaal te kort gedaan door het
verdoezelen van de twee maanden tussen Jefta's terugkomst van de veldslag en het
offer van zijn dochter, om zo de eenheid van tijd te kunnen handhaven. Vondel legde
trots uit hoe hij door bestudering van geleerde bijbelexegeten het imitatio-principe
(het volgen van Buchanan, ook in de scène van Jefta's terugkeer) toch met het gezag
van de bijbel had weten te verzoenen.
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Nieuw is de expliciete vermelding van de evenwichtige compositie; ook van eenheid
van handeling: ‘De ganse handel van Jeptha is een, en enig’. Overeenkomstig
Aristoteles' voorkeur voor een samengestelde intrige bezit ook de intrige van Jeptha
de twee ‘hoofdsieraden’ van de tragedie, nu ‘staatveranderinge, en herkennis’
(peripeteia en agnitio) genoemd. Deze voltrekken zich nu zelfs in twee personen.
De ‘roekeloze offerijver’ van Jefta verandert in ‘een schrikkelijk en bijkans mistroostig
[= ontroostbaar] naberouw’, als hij inziet dat hij zich met het doorzetten van het offer
schuldig heeft gemaakt aan hoogmoed. De ‘onmatige blijdschap’ van zijn vrouw
Philopaie over het gehoopte weerzien van haar dochter verandert in uiterste droefheid,
als zij hoort dat deze buiten haar kennis geofferd is. Aangezien Vondel inzag dat het
tragische effect van de ‘herkennis’ en de ‘staetveranderinge’ van de hoofdpersoon
met zijn karakter moet samenhangen, is Jefta ‘nochte heel vroom, nochte onvroom,
maar tussen beide’.
Na deze aandacht voor de structuur van het drama, gaat Vondel dan nog vrij
uitvoerig in op de ‘voeglijkheid’ (decorum) in de typering van de verschillende
karakters, dat wil zeggen: de typering die past bij sexe, staat, leeftijd en
omstandigheden, waarop Horatius had gewezen. Met een expliciet beroep op Horatius
vermeldt hij ook dat de geloofwaardigheid wordt gewaarborgd door Jeptha's dochter
niet op het toneel te laten doden. Hieruit blijkt het in deze tijd groeiende besef dat
de toneelvoorstelling, om geheel ‘waarschijnlijk’ te zijn, een illusie van de
werkelijkheid moet bieden. ‘Geloofwaardigheid’ (of: waarschijnlijkheid voor het
publiek), als één der ‘deugden des toneelstijls’, heeft Vondel het hele stuk door
nagestreefd, evenals de twee andere eisen der retorica: helderheid en kortheid.
Conform de gebruikelijke visie wijst Vondel op het morele aspect van de door de
tragedieschrijver beoogde zuivering (katharsis), die wordt bereikt door middel van
het opwekken van de emoties ‘meedogen en schrik’. Het doel van de tragedie is:
beide hartstochten in het gemoed der mensen matigen, en manieren [=
temperen], d'aanschouwers van gebreken zuiveren, en leren de rampen
der wereld zachtzinniger en gelijkmoediger verduren.
(W.B.-ed. VIII, 777)
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Vondels latere tragedies
Na Jeptha zou Vondel de ‘staatveranderinge’ in een menselijke geschiedenis voortaan
tot het centrale thema verheffen van zijn, ook nu weer grotendeels bijbelse, tragedies,
negen in getal. De situaties voor en na deze ommekeer werden hierbij als scherpe
contrasten uitgebeeld. Het voorbeeld van Sophocles' Koning Oedipus inspireerde
Vondel tot het eerste van deze reeks, Koning David in ballingschap, uitgegeven in
1660. In datzelfde jaar publiceerde hij ook de vertaling van Sophocles' tragedie en
nog twee eigen drama's (Koning David herstelt en Samson). Vier jaar later zou hij
met Adam in ballingschap (1664) de meest indrukwekkende peripetie van de mensheid
uitbeelden. Net als in Jeptha wilde Vondel hiermee een bewonderd voorbeeld
overtreffen: Grotius' Adamus exul werd in zijn conceptie een tragedie in de zin van
Sophocles.
Nadat hij in de spelen van 1659 en 1660 de klassieke dramatheorie volgens zijn
eigen opvattingen optimaal had toegepast, liet hij de strakke structuur van het drama
weer enigszins los. Naast het centrale probleem voegde hij nu ook andere inhoudelijke
elementen in. Hierdoor werden deze spelen tevens weer de uitdrukking van een
‘idee’. Eerst was dat het probleem van straf en recht (in Adonias van 1661, Batavische
gebroeders en Faëton, beide van 1663: een trilogie met respectievelijk een bijbels,
nationaal-historisch en mythologisch onderwerp). Zoals in al zijn tragedies met een
schuldige held was Vondel hierin opnieuw gepreoccupeerd met het onwettig en
schuldige verzet tegen God of tegen het aardse, door God ingestelde, gezag.
In zijn laatste tragedies (Zunghin en Noah, beide van 1667) zou Vondel dan weer
teruggrijpen naar het thema van vroegere drama's, de dualiteit van goed en kwaad.
In Noah, zijn laatste stuk, vloeide de omslag van geluk naar ongeluk geheel samen
met deze eeuwige strijd. Evenals Lucifer en Adam in ballingschap gaf dit drama de
universele troost dat door Gods genade het goede uiteindelijk toch zal overwinnen.
De tragedies uit Vondels ouderdom, na Jeptha, functioneerden geheel of bijna geheel
als leesdrama's. Het vaste toneelpubliek waarop Vondel kon rekenen was klein
geworden. Niet de toepassing van de toneelwetten in diep ernstige tragedies over
één innerlijk probleem, maar de smaak van het grote publiek voor visueel
aantrekkelijke en gevarieerde schouwspelen bepaalde onder het regentschap van Jan
Vos (1647-1667) voor
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7. De slotscène van Jan Vos' Aran en Titus: de dood van Aran, Thamera en Saturninus.

een belangrijk deel de samenstelling van het schouwburgrepertoire.
Dit repertoire bevatte buiten Vondels tragedies geen bijbelse stof, op één
uitzondering na: Serwouters' bewerking van Lope de Vega's La Hermosa Ester
(Hester, oft Verlossing der Jooden, 1659).
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b) Jan Vos: natuur en rede als leidraad
Vos als schouwburgregent
Als regent van de Schouwburg had Vos zich een meester betoond in het ontwerpen
van allegorische taferelen, begeleid met muziek en toegelicht in verzen, die ter
gelegenheid van belangrijke openbare gebeurtenissen (vredesluitingen, intochten
van koninklijke gasten e.d.) in de stad werden opgesteld. Deze werden vaak daarna
nog eens op het toneel van de Schouwburg vertoond. Vos was ook een groot
voorstander van spelen waarin plaats was voor stomme vertoningen, dansen en zang.
Zijn eigen Aran en Titus bevatte verschillende van die tableaux vivants, o.a. de
vertoning van Titus op zijn zegewagen, die de gevangen koningin en de moor Aran
meevoert, het neerstorten van Aran in een vuurpoel, en dansen tijdens de gruwelijke
maaltijd waarin Titus, als een tweede Thyestes zijn eigen zonen eet.
Waarschijnlijk zijn zeer veel spelen uit het Schouwburgrepertoire door Vos
voorzien van dit soort spectaculaire taferelen en dansen. We kennen bijvoorbeeld
een uitvoerige beschrijving van een allegorisch ballet waarmee Vos Vondels Lucifer
wilde opsieren. Het publiek was dol op het ‘kunst en vliegwerk’ dat hiertoe werd
aangewend: prachtige theatertrucs, waarin door middel van virtuoos beschilderde
decors en machinerieën allerlei optische effecten werden bereikt. Dit ‘kunst en
vliegwerk’ was in Frankrijk al ruimschoots toegepast door een bewonderd
toneelschrijver als Corneille. Deze had het gebruik hiervan ook verdedigd, mits aan
een aantal voorwaarden gebonden.
In 1665 werd het toneel van de Amsterdamse Schouwburg grondig verbouwd
‘naar de Italiaanse manier’, om snelle decorwisselingen en levensechte
kijkspeleffecten mogelijk te maken. Vos schreef voor dit nieuwe toneel een groots
spektakelstuk, Medea (gedr. 1667), dat formeel de Senecaans-Scaligeriaanse
toneelconventies én Horatius' uitspraak dat ‘het zien boven het zeggen gaat’ op
buitensporige wijze volgde. Hij liet aan de gedrukte tekst een lange principiële
voorrede voorafgaan, die als een tegenhanger van die voor Jeptha beschouwd kan
worden.

Voorwoord tot Medea
Vondel had op basis van uitspraken van theoretici zijn optimale toepassing van
Aristoteles' dramatheorie willen verantwoor-
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den. Vos probeerde, logisch redenerend, aan te tonen dat aan de klassieke theoretici
ten oprechte zo'n absoluut gezag werd toegekend als het ging om de vraag wat een
goede tragedie was. Het gezag van Aristoteles en Horatius inzake dramavoorschriften
vocht Vos aan met een argument van de man van de praktijk: geen van deze twee
mensen had ooit zelf een drama geschreven, en Aristoteles was niet eens een dichter.
Hoe zouden ze dan scherprechters inzake het drama kunnen zijn, zeker waar Horatius
zelfs in zijn eigen lierdichten nog fouten maakte?
Vos, die zo graag, ook in Medea, gruwelvertoningen op het toneel wilde houden,
vond bovendien dat Horatius' afwijzing hiervan de toets van de rede niet kon
doorstaan. Horatius gaf volgens hem geen redelijke argumenten; diens eigen uitspraak
over de prioriteit van het zien boven het horen sprak dit verbod tegen en bovendien:
andere ‘wetgevers’ en vooral de man van de praktijk, Seneca zelf, waren het op dit
punt juist helemaal niet met hem eens.
Ondanks zijn ouderwets-Senecaanse smaak voor gruwelen profileerde Vos zich
in deze voorrede als een vrij progressief denkend mens. Dit blijkt al uit zijn inzicht
dat de klassieke oudheid geen uniform geheel van vaste dramaregels bood. Het
spreekt echter vooral uit zijn argument dat Horatius' norm van wat waarschijnlijk'
was voor het publiek, ja, zijn hele poetica, gebonden was aan een andere tijd. De aan
de gruwelen van de arena gewende Romeinen mochten nagebootste moorden dan
niet ‘waarschijnlijk’ hebben gevonden, maar dat betekende nog niet dat dat ook voor
het zeventiende-eeuwse Schouwburgpubliek gold!
Wat Vos tegenover de ‘wetten’ van de theoretici stelde, kan samengevat worden
als ‘natuur en rede’. ‘Natuur’, als enige leidraad van de dichter, is allereerst diens
aanleg, die ‘door oefening geslepen, de beste toneelwetten schrijft’. ‘Natuur’ is echter
ook de (meestal wanordelijke) werkelijkheid volgens de menselijke ervaring, die
uitgebeeld moet worden in overeenkomst met ‘de waarheid van de zaken’. Anders
dan in zijn voorwoord tot Aran en Titus verhief Vos de ongeretoucheerde uitbeelding
van de wanordelijke natuur nu tot dramatische norm, ook al streed dit met de
toneelwetten. Die stellen de werkelijkheid namelijk mooier, want geordender voor
dan zij is.
De ‘rede’ is de enige toetssteen: zij moet de dichter leiden in zijn afweging van
door anderen gestelde normen. Niet omdat Horatius het zegt, maar omdat de praktijk
de effectiviteit ervan
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heeft uitgewezen, kan men bijvoorbeeld de verdeling in vijf bedrijven als norm
aanvaarden. ‘D'Oudheid heeft geen voorrecht dan daar ze goed is’, meende Vos.
Ook de toeschouwers hanteren de ‘rede’ bij hun beoordeling of het vertoonde wel
of niet overeenkomt met ‘de natuur’. Jan Vos keurde daarom, monologen en
zogenaamde ‘terzijdes’ van mensen in een normale situatie af. Een openingsmonoloog
als die van zijn eigen Medea was echter wel toegestaan, want daarin spreekt iemand
die van een dolle hartstocht (wraakzucht) is bezeten. Coster, en Jan Zoet (zie VII.1.b)
hadden al eerder monologen van ‘normalen’ verworpen, maar de combinatie met
terzijdes bij Vos is nieuw. Hij is hier waarschijnlijk toch niet uit zichzelf op gekomen.
Vos kan dit namelijk ontleend hebben aan de Franse theoreticus d'Aubignac, wiens
La pratique du théâtre (1657) door hem dan aan de ‘rede’ zou zijn getoetst.

Reactie van Lodewijk Meijer
Lodewijk Meijer, toekomstig mede-oprichter van Nil Volentibus Arduum, zette zich,
eerst nog omzichtig, af tegen Vos' beroep op de natuurlijke aanleg van de dichter als
eerste bron van inspiratie. Zijn eerste reactie vindt men in de voorrede tot zijn Ghulde
vlies, een bewerking van Corneilles La conquête de la Toison d'or (1661) en evenals
Medea uitgegeven in 1667. Hierin hield hij in het voetspoor van de Franse auteur
wel een krachtig pleidooi voor tragedies mét kunst- en vliegwerk, maar dan, anders
dan bij Vos, juist in overeenstemming met ‘de regelen der konst’: Deze regels kon
men volgens hem leren door bestudering van theorie en praktijk van klassieke en
eigentijdse auteurs als Corneille. In het jaar daarop wierp Meijer zich in de voorrede
tot zijn Verloofde Koningsbruidt (1668) veel principiëler op als voorvechter van het
nieuwe, op de Frans-classicistische leer gebaseerde toneel. Het al oudere spel zelf
was overigens minstens evenveel door Vos als door Corneille geïnspireerd.
De vraag naar de prioriteit van natuurlijke aanleg of van ‘kunst’ (in de zin van
leer en praktische oefening) zou hierna nog inzet worden van een pennestrijd tussen
de Nil-leden en een van de navolgers van Jan Vos, Thomas Asselijn.
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8. Een toneelvoorstelling in de Amsterdamse Schouwburg.
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VII De wereld op het speeltoneel:
ontwikkelingen binnen de Amsterdamse
schouwburg 1638-1669
1. Algemene ontwikkelingen binnen ‘het ernstige’ toneel voor de
oprichting van Nil Volentibus Arduum
a) De ‘klassieke’ lijn
De Amsterdamse schouwburg vormde vanaf 1638 het middelpunt van het Nederlandse
toneel. Auteurs buiten Amsterdam als de uit Rijnsburg afkomstige Joachim Oudaan
en de Haarlemse Steven van der Lust volgden de Amsterdamse dramaproduktie van
Vondel kennelijk goed. In elk geval reageerden beiden met een anti-katholieke
tragedie tégen Maria Stuart: respectievelijk Johanna Grey (1648) en Ongheblanckette
Maria Stuart (1652). Wegens de centrale positie van het Amsterdamse toneel wordt
in het volgende alleen de ontwikkeling daarbinnen behandeld.
In de periode waarin de Schouwburg zijn eerste bloei beleefde, dus tot de verbouwing
van 1665, was het aantal tragedieauteurs dat bewust de ‘klassieke’ lijn wilde
doorzetten, klein. Behalve Vondel en Vos waren er nauwelijks Nederlandse
toneelauteurs die in de voorredes tot hun stukken, laat staan in een aparte
verhandeling, systematish en diepgaand op theoretische kwesties ingingen. Het is
dan ook nog niet duidelijk wanneer en waar de door Heinsius in 1611 en door Vossius
in 1647 geformuleerde Aristotelische dramatheorie bij Schouwburgauteurs buiten
Vondel doordrong voordat diverse leden van Nil Volentibus Arduum zich hiermee
bezig zouden houden. In het zeldzame geval dat bij een geletterde dramaschrijver
kennis van Aristoteles' poetica aanwijsbaar is, blijkt deze dat werk, zoals te
verwachten, met zeer Horatiaans gekleurde bril te hebben gelezen. Ondanks zijn
beroep op Aristoteles legde bijvoorbeeld Schouwburgregent en dramaschrijver Barent
Fonteyn in zijn
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't Lof der Rymkonst (1645?) alle nadruk op lering als het doel van de poëzie, terwijl
hij het begrip mimesis verdoezelde. Fonteyns tragicomedies met pastorale en
romaneske stof uit de jaren '30 en '40 waren trouwens zelf allerminst ‘klassiek’.
De klassiek georiënteerden waren vooral klassiek geschoolden als de vriend van
Vondel en Hooft, Daniël Mostart en Jan Six, de latere Amsterdamse burgemeester,
of geletterden als Reyer Anslo, Joan Dullaert en Geeraerd Brandt, de latere biograaf
van Vondel. Zij putten ook steeds uit klassieke, historische of bijbelse stof. Zo
bewerkte Mostart Heinsius' bijbelse drama Herodes Infanticida (1639) en gebruikte
Six de beproefde Medea-stof voor zijn gelijknamige treurspel (Medea, 1647; gedr.
1648). Six' stuk was opmerkelijk modern, o.m. door het menselijk, ‘waarschijnlijk’
karakter van Medea (heel anders dan de waanzinnige tovenares die zij bij Seneca
was) en het feit dat de tijdsduur van de gebeurtenissen overeenkwam met die van de
opvoering, in plaats van het theoretisch toegestane etmaal.
Wanneer men zich echter minder strikt aan de klassieke vormen aanpaste, vormden
de ‘klassieke’ en niet-klassieke elementen in het dramatisch produkt meestal een
hybridisch samenstel.
Als algemene tendens lijken we in de klassiek gerichte spelen een overgang te
mogen onderkennen van het retorischdidactische toneel met zijn exemplarische
karakters en veelheid van lering naar een drama dat meer structurele eenheids
kenmerken bezit en waarin het accent meer ligt op het ‘emotioneel bewegen’ (movere)
dan op het ‘onderwijzen’ (docere). Over de wijze waarop deze overgang zich bij
verschillende auteurs voltrekt zijn wij helaas nog zeer slecht geïnformeerd. Wel zijn
de formele aspecten van het renaissancedrama systematisch onderzocht, maar dat
nog slechts tot 1650.
In de Schouwburg was Vondels formulering van de bekende metafoor aangebracht:
De wereld is een speeltoneel.
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
Omgekeerd beeldde het toneel ook ‘de wereld’ uit. Het bood de toeschouwer echter
niet meer een spiegel om zichzelf te herkennen, maar een aparte illusionaire wereld
met eigen wetten.

b) De smaak van het publiek als leidraad
Vos' Aran en Titus, behoorde, zoals we zagen, formeel tot de
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strikt klassiek gerichte spelen, maar gaf in zijn overdaad aan gruwel en bloederigheid
bewust toe aan de smaak van een op sensatie belust publiek. Dat grote publiek was
niet geïnteresseerd in ‘regels’. Men kan dan ook naast de doorzettende ‘klassieke’
lijn vanaf nu een nog steeds groeiende vraag constateren naar afwisselende en
spannende spelen, met veel personages en liefst een goed einde. Binnen deze categorie
profileerden in elk geval stukken met romaneske stof zich soms als bijna ‘antiklassiek’.
Ze staan in de traditie van Rodenburgh en Krul, maar nu zonder expliciete lering.
Deze niet of weinig op een klassiek model gerichte spelen vormden in elk geval tot
1650 een relatief belangrijke groep. Hierna behoorde hiertoe ook een groeiend aantal
vertalingen uit het Spaans en Frans.
J.J. Schipper was één van die toneelschrijvers die in de eerste jaren van de
Schouwburg blijkens het voorwoord van hun stukken wel hogelijk Vondel eerden,
maar tegelijk probleemloos erkenden dat zijzelf, om het publiek te behagen, van de
praktijk der ‘ouden’ waren afgeweken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Jan Zoet, die
toch wel ingenieuze oplossingen zocht om de visuele ‘waarschijnlijkheid’ te
handhaven. In zijn Olimpias treur-spel (1640) vermeed hij, in het voetspoor van
Coster ‘onnodige raaskallingen van enkelde personen’, monologen dus. In zijn
Clorinde en Dambise (1640) probeerde hij een ‘eenheid van plaats’ aan te houden
door één décor een dubbele functie te geven. Als een van de eerste Nederlandse
auteurs gebruikte hij in dit stuk ook het hele toneel steeds als één plaats en zag hij
af van het tot dan toe gebruikelijke ‘simultaantoneel’, waarin het toneel verschillende
plaatsen tegelijk voorstelde.
Wat later inspireerde Vos' voorwoord tot Aran en Titus auteurs als Schipper en
Adam Karelsz van Germez om ‘de natuur’ als de maatstaf van hun sensatie-spelen
voor te stellen. Dat betekende in hun praktijk echter niet de buitensporige
gruwelijkheid die Vos theoretisch had willen verantwoorden. In het geval van Germez'
Vervolgde Laura (1645, naar een stuk van Rotrou) is hierbij al invloed aanwijsbaar
van de Franse toneeltraditie, in formele elementen als een klein aantal personages
en scèneverdeling.
Vos' voorwoord tot Medea zou worden opgepakt door Thomas Asselijn, in de
opdracht van zijn bloedig spektakelstuk Mas Anjello (1668). Daarin pleitte deze voor
een opvatting van kunst als een rechtstreekse werkelijkheidsuitbeelding, ofwel het
tonen van ‘de waarheid der zaken’. Dit betekende: niet het
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volgen van regels als primaire voorwaarde en beslist ook oorspronkelijke stukken,
heel anders dus dan Meijers Ghulde vlies!

2. Successtukken uit het repertoire
a) Topstukken, nieuw en oud
Waarom bepaalde ernstige drama's een publiekssucces werden en andere niet laat
zich niet zo gemakkelijk afmeten. De mise-en-scène en aankleding of het optreden
van populaire acteurs kon hierbij net zo'n grote rol spelen als het drama zelf. Het
overweldigende succes van Gijsbreght van Aemstel en Aran en Titus (resp. 110 en
100 maal opgevoerd in de periode voor 1665) zegt echter toch wel iets over de
algemene smaak: behoefte aan bevrediging van nationaal gevoel en ‘griezelen bij
gruwelen’. In beide gevallen ging het om een vakkundig opgebouwd stuk vol
afwisseling, dat kennelijk ook daarom vele generaties steeds opnieuw kon boeien.
Wat betreft het komische repertoire kunnen we hier slechts vaststellen dat de muzikale
klucht van J. Noseman, Lichte Klaartje (1645) met zijn 70 opvoeringen voor 1665
een topsucces vormde, net als het veel oudere succesnummer van W.D. Hooft, Stijve
Piet (1628), dat vanaf 1642 wel 86 maal werd gespeeld. In het eerste stuk wordt een
gehoornde echtgenoot effectief bedrogen door zijn plezier makende vrouw, in het
andere drukt Aeltje, samen met haar minnaar Piet, tegen de zin van haar ouders haar
huwelijk door. Huwelijksproblemen waren een uiterst geliefd onderwerp, juist ook
in deze periode, waarin ‘de hoeksteen van de samenleving’ door de moralisten tot
een hecht bolwerk werd gemaakt.
Verschillende ‘ernstige’ spelen uit het repertoire van vóór 1638 bleven de hele
periode tot 1665, maar ook vaak erna, constante publiekstrekkers. Dit waren dan,
met uitzondering van de Geeraerdt van Velsen, de spelen vol meeslepende
hartstochten als wraak of hoogmoed, jaloezie, liefde en lust. Van deze oude stukken
scoren de Nederlandse versie van Kyds Spanish tragedy (zie II.5.b.), onder Engelse
spelen) en Roelandts Biron (zie V.3.c), met respectievelijk 60 en 61 opvoeringen
voor 1665, het hoogst. In 1681 zouden op last van de schouwburgregenten alle
vloeken en aanstootgevende scènes uit dit laatste stuk gehaald worden!
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Hierna volgen, naar het aantal opvoeringen gemeten, Rodenburghs Casandra, Hoofts
Geeraerdt van Velsen en Struys' Styrus en Ariame (zie V.3.c) Rodenburghs spel
haalde tussen 1642 en 1664 55 opvoeringen, nog één meer dan dat van Hooft, dat al
direct in 1638 op het repertoire werd geplaatst. Relatief succesvol waren overigens
toch ook weer Hoofts ideeënstuk in pastorale verpakking, Granida, en Bredero's
Stommen ridder, een stuk over liefde en lust, waarin de didaktiek evenmin werd
geschuwd.
Uit het blijvende succes van Granida kan echter niet geconcludeerd worden dat
pastorale stof op zichzelf geliefd bleef. Voorwaarde hiertoe lijkt bijna de opsiering
met griezelige spookscènes, zoals in het oude spel Diana van Krul (1623) en Aspasia
van Jacob Cats (1644; gedr. 1655). Vanaf 1656 vertegenwoordigde dit laatste spel
een bescheiden revival van het verder nauwelijks meer beoefende genre, mét de
traditionele pastorale lering.
Behalve het stuk van W.D. Hooft beleefden ook enkele andere oudere kluchten
opnieuw succes, zoals Barend Fonteyns ‘zingende klucht’ Mr. Sulleman (1633) en
Kolms Malle Jan Tot (voor 1618; gedr. 1633). Hierbij voegden zich een aantal nieuwe
kasstukken van Isaak Vos, J. Noseman en A. Bormeester. Van de blijspelen bleven
Hoofts Warenar, Costers Teeuwis de boer en Bredero's Spaansche Brabander en
(vanaf 1646) Moortje ook vrij constant op het toneel.

b) Het nieuwe repertoire
Onder de vele nieuwe ernstige spelen waren de grote publiekstrekkers zeer vaak
vertalingen uit het Frans en Spaans. Het eclatante succes dat Corneilles Le Cid (1637)
in Parijs had ondervonden, in dezelfde tijd als Vondels Gijsbreght in Amsterdam,
werd hier herhaald. In de vertaling van de geletterde J. van Heemskerk beleefde deze
gelukkig eindende tragedie over de emotionerende strijd tussen liefde, plicht en eer
in het nobele gemoed van de Spaanse held Don Rodrigue tussen 1641 en 1665 79
opvoeringen. De latere woordvoerder van Nil, Andries Pels, zou in zijn Gebruik én
misbruik des tooneels (1678; gedr. 1681, vss. 959-1048) De verduytste Cid uitvoerig
aanhalen als bewijs dat toneel voor zijn populariteit beslist niet afhankelijk was van
grofheden en visueel spektakel, zoals Aran en Titus. De Cid sprak door zijn
indringende taal, waarin edele gevoelens worden uitgedrukt, tot de ziel!
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9. Een Spaans drama op het toneel van de Amsterdamse Schouwburg.

Spaanse onderwerpen en vertalingen uit het Spaans (vooral van Lope de Vega), met
hun spannende geschiedenissen van liefde of wraak, stonden vanaf het eind van de
veertiger jaren bij het publiek zeer in de gunst. Onder de Spaanse drama's scoorden
Isaak Vos' Gedwongen vrient (in 1646 in première) en De beklaaglycke dwangh, L.
de Fuyters Verwerde Hof, (deze twee laatste vanaf 1647) en J. de Wijzes Voorzigtige
dolheit (vanaf 1649) het hoogst. Schouwenbergs vertaling van Calderon, Sigismun-
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dus, prince van Polen, of 't Leven is een droom (1654), en de eveneens uit het Spaans
vertaalde tragedie over Den grooten Tamerlan (1657) van de Schouwburgregent J.
Serwouters deden het eveneens goed. Dit gold ook voor Serwouters' Hester, oft
Verlossing der Jooden (1659), naar Lope de Vega. Nadat Vondels Gebroeders en
Salomon in 1659 voor het laatst waren gespeeld, nam dit bijbelse stuk vanaf dat jaar
al het ware hun plaats in.
Tegenover deze Spaanse stukken stond Pels veel sceptischer. Ter verdediging van
het ideale, Frans-classicistische toneel zou hij de ‘wilde schikking’ en de
‘onbetaamlijke, of verkeerde oppronkingen’ van deze drama's, met hun veelheid aan
actie en intriges, afwijzen. Hun inhoud zou hij echter prijzen. Die garandeerde immers
het Horatiaanse ‘met zoet gemengde nut’ (utile dulci):
Men ziet er trouwe Liefde, en Staatzucht in 't gemeen
Malkand'ren tegengaan; men hoort er loflijk spreken
Ter gunst van plicht, den eer, ter ongunst van gebreken
(Gebruik én misbruik des tooneels, 1681, vss. 1061-1076).
Behalve Vos' Aran en Titus en Vondels Gijsbreght van Aemstel en Jozeftragedies
behaalden na ca. 1650 eigenlijk maar twee stukken van Nederlandse auteurs een
blijvend succes, dat met het toneel van Spaanse origine kon wedijveren. Het eerste
was weer een drama met nationaal-historische stof vol visuele attractie: de Belegering
ende het Ontset der stadt Leyden (1645) van de Leidenaar Reinier Bontius. Volgens
eigen zeggen had de auteur hierin de Leidse rampen zo volledig en ‘levendig’ mogelijk
in beeld willen brengen. Nadat in 1660 Jan Vos vijf extra vertoningen had toegevoegd
aan de oorspronkelijke acht, werd het gedurende vier weken 21 maal opgevoerd. Het
zou hierna nog langer dan een eeuw op het toneel blijven.
Het andere successtuk was weer een Senecaanse gruweltragedie in de trant van
Vos, in dit geval; op basis van de Hamletstof: De veinzende Torquatus (1644) van
de zeer jeugdige Geeraerdt Brandt. Dezelfde Brandt zou later in zijn biografie van
Vondel (evenals Pels' verhandeling in 1681 uitgegeven) met verachting spreken over
de smaak van het grote publiek, dat vanaf de vijftiger jaren het ‘ijdele gezwets en
den poppentoestel’ van de Spaanse spelen verkoos boven de treurspelen van Vondel.
We mogen er hier wel even op wijzen dat ook de Amsterdamse magistraat voor een
schouwburgbezoek kennelijk het liefst ‘een
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spannend avondje uit’ koos. Regelmatig namen de burgemeesters een hoge
buitenlandse gast mee naar een voorstelling die waarschijnlijk al op het programma
stond. Als leden van de stadsregering zelf een officieel bezoek aan de Schouwburg
brachten, betrof dit, voor zover we weten, bijna altijd één van de hierboven genoemde
kassuccessen.

3. De schouwburg als politieke leerschool
a) Toneel en actuele politieke problematiek
Schouwburgbeleid en Overheid
Zoals al gezegd benadrukte Jan Vos bij herhaling de nuttige functie van de
Schouwburg, als instrument dat de Overheid hanteren kon om het volk in de juiste,
geordende banen van het staatsbestel te leiden. De vele populaire spektakeltragedies
en tragicomedies met romaneske stof bevredigden in het algemeen de elementaire
behoefte om helden uiteindelijk te zien overwinnen, boosaardige, tirannieke schurken
gestraft te zien, en voor de zoveelste maal te kunnen beseffen dat de Fortuin
wisselvallig is, maar voor de goeden ten goede keert. Zodra er daarbij sprake was
van figuren die door edele hartstochten werden bewogen, kon dat ook op de emoties
van weinig subtiele geesten verheffend werken. Maar bij Vos kwamen die niet voor.
In principe konden alle tragedies over edele of juist wellustige, wrede
hooggeplaatsten op enigerlei lering bieden over de verhouding tussen Overheid en
onderdanen en hun beider plichten. In de praktijk was het echter vooral strikt
historische stof die hiertoe werd aangewend. Zoals Hoofts Geeraerdt van Velsen
inzicht gaf in de chaos waarin de eigen staat terecht zou komen als het recht der
souvereine Staten niet werd gerespecteerd, zo zou ook in verschillende latere tragedies
de onaantastbaarheid van de rechtsorde worden benadrukt.
Jan Vos was er als katholiek zeer bij gebaat dat de Amsterdamse magistraat haar
gezag over de calvinistische kerkeraad zo sterk mogelijk uitoefende. Als onder zijn
bewind op de Schouwburg tragedies werden opgevoerd waarin de auteurs een
duidelijke politieke stelling innamen, kan dit in principe altijd beschouwd worden
als actieve steun aan het Amsterdamse regeringsbeleid. We moeten echter vaststellen
dat deze stukken niet tot de topsuccessen hoorden.
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Spelen van Anslo en Dullaert
Twee stukken speelden heel direct in op actuele politieke problematiek: de Parijsche
bruiloft van Reyer Anslo (waarschijnlijk daterend van 1647, gedrukt in 1649, één
jaar later voor het eerst opgevoerd) en Karel Stuart van Joan Dullaert (van 1649,
gedrukt in 1652 en in première in 1653).
Anslo beeldde de onscrupuleuze intriges van de Franse koningin Catharina de
Medici uit, die in 1572 de gruwelen van de Bartholomeusnacht hadden ontketend.
H. Duits heeft laten zien hoe de auteur daarmee nog eens het diepe wantrouwen
bevestigde dat velen op dat moment tegen de Franse regeringsleiders koesterden.
(Zie VIII.2.a, onder Onderzoek naar de morele en politieke functie van
renaissancedrama's). Degenen die vóór 1648 een snelle vrede met Spanje
voorstonden, wakkerden de vrees voor de Franse machtspolitiek met graagte aan en
in hun pamfletten was de Bartholomeusnacht een beproefd argument. Amsterdam
stond aan het hoofd van deze vredespartij, tegenover degenen die in een verbond
met Frankrijk de oorlog wilden voortzetten. In 1649, na de vrede van Munster, was
de oorspronkelijke politieke functie van Anslo's stuk weliswaar niet meer zo actueel,
maar de visie op Frankrijk was in Amsterdam niet veranderd. Een al van 1645
daterende tragedie van de veel schrijvende Lambert van den Bosch (die toen in
Amsterdam woonde), werd niet gespeeld. De reden hiervoor kan zijn geweest dat
Van den Bosch zich met zijn nadruk op de anti-calvinistische instelling van de Franse
koningen vooral op zijn mede-calvinisten richtte, die nu eenmaal niet zo gauw in de
Schouwburg kwamen.
De tragedie van Dullaert had een zeer recente gebeurtenis tot onderwerp, die zeer
veel pennen in beweging had gebracht: de veroordeling en terechtstelling van de
Engelse koning Karel I, op last van het door Cromwell geleide Parlement. In de
Nederlanden hadden calvinistische groeperingen eerst wel sympathie gehad voor het
verzet van het Parlement van de Puriteinen tegen de katholieke koning. De executie
van de koning veroorzaakte echter een omslag, waartoe de nieuwe Engelse claims
op macht ter zee zeker bijdroegen. De Hollandse regenten wezen de revolutionaire
beweging in Engeland, die het gezag van een souvereine Overheid aantastte, zonder
meer af.
In Dullaerts Karel Stuart, of Rampzalige Majesteit staan twee staatsrechtelijke
visies tegenover elkaar. Karel verdedigt de absolutistische opvatting dat elk verzet
tegen de macht van de
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10. De val van Lucifer en de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs, volgens Vondels Lucifer.

Mieke B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel

115
door God gegeven souvereine vorst een aantasting is van Gods Recht. Cromwell en
de zijnen hanteren daarentegen de theorie van de volkssouvereiniteit. Zij beweren
dat de kroon en scepter wel door de onderdanen aan de vorst zijn toevertrouwd, maar
dit op bindende voorwaarden, die de mogelijkheid tot verzet inhouden. Deze claims
hadden politiek conservatieve kringen in de Republiek in eerste instantie aan de eigen
opstand tegen Spanje herinnerd. De parallellie werd echter fel ontkend door de
Regentenpartij, die benadrukte dat het grote verschil nu juist was dat bij ons de graven
(en dus ook Philips II) nooit de souvereiniteit bezeten hadden en de Engelse koningen
wel. De vraag wie gelijk heeft, wordt niet expliciet door Dullaert beantwoord, maar
zijn zwart-wittekening geeft alle krediet aan de koning. Het stuk werd niet direct
opgevoerd, maar moest ongetwijfeld midden in de eerste Engels-Nederlandse
zeeoorlog stemming maken tegen de Cromwellianen die bloed aan hun handen
hadden.
Anslo's anti-Franse tragedie werd tussen 1654 en 1661 niet gespeeld, maar wel
weer daarna, mogelijk in verband met een opnieuw gevoelde Franse dreiging. Karel
Stuart verdween na vijftien opvoeringen in 1653 eveneens tijdelijk van het toneel,
om pas in 1663 weer te verschijnen, nu tijdens de tweede Engelse oorlog. In het
rampjaar 1672 werden beide stukken opnieuw opgevoerd, waarna de Schouwburg
voor vijf jaar gesloten werd.

Vondels Maria Stuart en Lucifer
Pels zou later schrijven dat de hoofden van de Schouwburg er lang niet genoeg voor
gewaakt hadden dat stukken die politieke en religieuze aanstoot konden geven van
het toneel geweerd werden. De spelen van Anslo en Dullaert zou hij hierbij met name
noemen. Toch had de supervisie van de burgemeesters zeker censurerend gewerkt,
hierin geholpen door hoofden als Vos. Vondel had dit aan den lijve ondervonden,
niet alleen in 1625, wegens zijn Palamedes, maar ook na 1630, toen hij het beleid
van de Amsterdamse regering juist steeds met zijn werk wilde ondersteunen. De
bezwaren tegen het katholieke karakter van de Gijsbreght van de kant van de
kerkeraad waren door de burgemeesters nog weggewuifd. Maar Maria Stuart (1646)
had beslist niet opgevoerd kunnen worden. Toch eerde de auteur in de edele martelares
Maria Karel I en klaagde hij in de ambitieuze Elizabeth I de ook door de Amsterdamse
regering verderfelijk geachte Cromwell aan. Voor de protestanten was
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een dergelijk partij kiezen voor de katholieke Schotse koningin echter onverteerbaar
en op hun instigatie werd Vondel dan ook tot een boete veroordeeld. Die werd
overigens door zijn uitgever betaald.
Lucifer (1654), ontegenzeggelijk Vondels indrukwekkendste tragedie, werd
eveneens geweerd, in dit geval ná twee opvoeringen. In februari 1654 werd het stuk,
op last van de burgemeesters, van het repertoire genomen, omdat de kerkeraad een
spel dat in de hemel zelf speelde té godslasterlijk vond.
De strekking van Lucifer had de burgemeesters alleen maar in hun eigen
machtsbewustzijn kunnen strelen. Het verzet tegen ‘de wereldse Mogendheid, die
haar licht uit God schept en de Godheid afbeeldt’ werd hierin immers onder zijn
meest universele en afschrikwekkende aspect afgebeeld. Lucifers val moest dienen,
zo schreef Vondel in zijn voorwoord:
ten klaren spiegel van alle ondankbare staatzuchtigen, die zich stoutelijk
tegens de geheiligde Machten, en Majesteiten, en wettige overheden durven
verheffen.
(W.B.-ed. V, 614).
Evenals in Dullaerts Karel Stuart, maar nu op het kernprobleem van de hoofdfiguur
geconcentreerd, staan twee opvattingen over het recht in de staat tegenover elkaar.
De opstandige engelen doen een beroep op de hun eens door God gegeven rechten
om zich te verzetten tegen de nieuwe, door God ingestelde orde, waarin de mens
boven de engelen verheven is. Gods vertegenwoordiger Gabriël stelt hiertegenover
het gebod van de absolute gehoorzaamheid aan de wil van de almachtige, in zijn
besluitvorming autonome heerser, die als enige over het recht beschikken kan. In
Lucifer wees Vondel elk beroep op bijzondere rechten af die de souvereine overheid
in zijn rechtsuitoefening ten behoeve van de eenheid van de staat belemmeren. Dit
was in overeenstemming met de onder andere door Grotius uitgewerkte, dan
‘moderne’, staatstheorie.
Vondel steunde zo ook de staatsopvatting van de Amsterdamse regeerders. Sinds de
vrede van Münster (1648) en het kort daarop begonnen stadhouderloze tijdperk
(1650-1672) was de absolute macht van de Staten van Holland stevig gegrondvest.
In deze periode van de ‘ware vrijheid’ voerden de aristocratische regenten nu
ongedeeld souvereine rechten, onder de
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krachtige leiding van raadpensionaris Johan de Witt. Binnen Amsterdam oefenden
de burgemeesters hun absolute macht uit. De ook al door Dullaert zo categorisch
afgewezen notie van ‘volkssouvereiniteit’ en het beroep op de onaantastbaarheid van
de privileges der onderdanen waren krachtige argumenten geweest in het begin van
de eigen opstand tegen Spanje. Men kan zich afvragen hoevelen onder het
Schouwburgpubliek dit ruim tachtig jaar later beseft hebben.
Wel zal men in de Batavische gebroeders (1663) de aantasting van de ‘Bataafse
vrijheid’ door de Romeinse stadhouder uit het verleden direct hebben kunnen
betrekken op de eigen tijd, waarin de ‘Staatse’ regentenpartij de mogelijke verheffing
van de jonge Willem III tot stadhouder als een reële bedreiging zag. Het feit dat de
Palamedes in 1665 voor het eerst enkele opvoeringen beleefde, kan wel mede uit dit
anti-stadhouderlijk gevoelen verklaard worden.

b) Bezwering van elke bedreiging van de orde in de staat
De regering was zich zeer wel bewust van de gevaren van het zelf opgeworpen
leiderschap van één man die door zijn charisma het redeloze volk op de been zou
kunnen brengen en zo de orde in de staat omver zou werpen. Dit vormde dan ook
een weerkerend thema in de tragedies met historische stof die in deze tijd voor de
Schouwburg werden geschreven. In het eigen verleden vormde de aanslag van de
Wederdopers op Amsterdam, in 1535, een afschrikwekkend voorbeeld van een
volksoproer dat werd geleid door enige godsdientstfanaten. Deze aanslag was het
onderwerp van P.A. Coddes spel Herdoopers Anslagh op Amsterdam, dat in 1641
een zestal opvoeringen beleefde, om vanaf 1658 weer op het repertoire te worden
gezet. In 1660 ging opnieuw een tragedie over de wederdopers in première, Jan van
Leiden, en Barent Knipperdolling, een tweede drama van Dullaert, nu over de
ondergang van het Wederdopersrijk in Münster. De aantrekkingskracht van
dwaalleren, waardoor ‘het volk’ zich gemakkelijk laat meeslepen, was een gevaar
voor de harmonie in de staat, die op wetten en (algemeen als juist erkend) geloof
was gefundeerd. Dat werd hierin breed uitgemeten.
De Amsterdamse burgemeesters vereenzelvigden zich graag met de Romeinse consuls
uit de geschiedenis van de klassiek-Romeinse Republiek. Deze vormde in de Europese
renaissance
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beproefde stof tot uitbeelding in drama en beeldende kunst, maar sprak ook speciaal
de ‘republikeinse’ regeerders aan. De populaire deugdheld Scipio Africanus Maior
was al vaak als rechtvaardige en lankmoedige overwinnaar van Carthago en
vredebrenger voor Rome in verschillende toneelstukken opgetreden, onder meer in
die over de zogenaamde Sophonisbaepisode. In twee tragedies van de katholieke
geletterde koopman J. Bouckart trad Scipio opnieuw als held op. Hierin greep de
auteur zijn stof aan om zeer principiële zaken die de orde in de staat betreffen, ter
discussie te stellen. Aan het slot van de Nederlaagh van Hannibal (1653) werden de
burgemeesters gemaand om zich aan deze Scipio te spiegelen: zolang zij het recht
handhaafden zou in de door hun toedoen gesloten vrede (met Spanje) de handel
floreren! Het tweede stuk, De ballingschap van Scipio Africanus (1658) behandelde
de laatste episode uit Scipio's carrière, die nog nooit eerder was gedramatiseerd. De
nobele Scipio, die wegens zijn enorme populariteit bij het volk door de senaat als
een bedreiging van de ‘vrijheid’ van de staat wordt beschouwd, legt zich hierin neer
bij een vonnis dat hem persoonlijk onrecht doet. Als redelijk burger zwicht hij voor
het onaantastbare algemeen belang.
Tegenover dit edele exemplum van burgerplicht en respect voor de wetten van de
staat beeldde Thomas Asselijn in zijn Mas Anjello (in première in 1668) weer een
zeer negatief voorbeeld van zelf opgeworpen leiderschap uit. Dit werd weer geleverd
door de recente geschiedenis: het bloedige belastingoproer in Napels, op touw gezet
door de ambitieuze visser Mas Anjello, die het dankzij zijn demagogische invloed
op de massa zelfs even tot onderkoning had gebracht.

4. De nieuwe koers van Nil Volentibus Arduum
a) Het Frans-classicistische ideaal
Toen in 1669 het geleerde kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum werd opgericht,
wilde zich dat, net als eertijds Costers Nederduytsche Academie, wijden aan de
beoefening van kunst én wetenschappen. Al gauw bijna geheel op het toneel gericht
keerde het zich zeer kritisch tegen de algemene dramapraktijk, die meer op de gunst
van het grote publiek dan op Kunst was afgestemd. Het nieuwe genootschap, waarvan
ook Andries Pels lid was, legde zich de taak op om de qua vorm en inhoud
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wilde, ongeciviliseerde uitwassen van ket toneel bij te schaven en te polijsten. Dit
moest gebeuren volgens het classicistische ideaal dat in Frankrijk was ontwikkeld.
Dit ideaal was een toneel dat aan de eeuwige wetten van de ‘welgevoeglijkheid’
beantwoordde: beschaafd én dus beschavend.
De nieuwe autoriteit op wiens kompas men in hoge mate zou varen was Corneille.
In diens Trois discours sur le poème dramatique (1660) en in verschillende voorredes
tot zijn toneelspelen was een nadere uitwerking van de klassieke opvattingen te
vinden, met name van die van Aristoteles. Van de klassieke theoretici bleef ook
Aristoteles zelf, evenals al eerder voor Vondel de belangrijkste theoretische leidraad
bieden, evenals Horatius' denkbeelden over waarschijnlijkheid en passendheid in
zowel karaktertekening en taalgebruik als het onderling afgestemd zijn der delen. In
de goede traditie van de renaissance bleef het toneel zowel bij Corneille als bij de
Nil-leden ethisch gericht, maar het ‘stichten’ moest hand in hand gaan met het
‘behagen’.
Het gezelschap manifesteerde zich in eerste instantie door bewerkingen van nieuwe,
op de Schouwburg opgevoerde toneelstukken, voorzien van kritische voorredes. Zo
kon men dan laten zien hoe het beter kon. De poetica waarop de Nil-leden zich in
de kritiek op de voorgangers beriepen, werd systematisch behandeld in lezingen op
de wekelijkse vergaderingen. De teksten hiervan zouden echter pas in 1765 in druk
worden uitgegeven, onder de titel Naauwkeurig onderwys in de tooneelpoëzy. Na de
sluiting van de Schouwburg in het rampjaar 1672 duurde het vijf jaar voor hij weer
geopend werd. Inmiddels werden de gebruikelijke bezwaren van kerkelijke zijde
namelijk gedeeld door leden van het stadsbestuur. De Amsterdamse burgemeesters
herhaalden dan ook uitdrukkelijk de voorwaarde dat de eerbaarheid der zeden niet
zou worden aangetast door de gespeelde stukken. Nil kreeg een belangrijke invloed
in het Schouwburgbestuur en haastte zich om alle tegenstand weg te nemen door een
principiële verdediging van ‘goed’ tegenover ‘slecht’ toneel. In Andries Pels'
verhandeling over het gebruik én misbruik des tooneels (1678, gedrukt in 1681), kon
men duidelijke, praktische aanwijzingen vinden hoe het niet en hoe het wel moest.
In 1677 had Pels al enkele beschouwingen gewijd aan het ideale, behagende én
stichtende toneel, in zijn berijmde bewerking van Horatius' Ars poetica, ‘op onze
tijden en zeden gepast’. Hierin had hij er onder meer voor gepleit om de bedrijven
niet door - de handeling onderbrekende - reien te laten eindigen, maar door
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muziek. Dit was trouwens, in navolging van het Franse toneel, in ‘klassiek’
georiënteerde stukken al meer en meer gebruik geworden.

b) Kritiek op het oude repertoire
Hoe kwam het oude repertoire van de Schouwburg er in Pels' visie af? Niet al te best,
naar blijkt, want hoe zelden was het ‘stichten’ samen gegaan met beschaafd ‘behagen’!
Het ‘misbruik’ van het toneel kon in Pels' ogen wel het meest overtuigend
gedemonstreerd worden aan Vos' Aran en Titus, een stuk dat in bijna alle opzichten
als onbetamelijk, wanordelijk en onredelijk kon worden gekwalificeerd. Zoals we
zagen gold voor Pels het gebrek aan ordelijke ‘schikking’ ook voor alle populaire
Spaanse spelen, hoewel hij erkende dat deze inhoudelijke heel opbouwend konden
zijn. ‘Stichting’ door middel van voorbeelden moest volgens hem ook het liefst plaats
vinden door middel van beloonde edele daden van deugdzame helden, en minder
door het negatieve voorbeeld van schurken die gestraft worden. De ‘poëtische
gerechtigheid’ zou zich het beste in een blij einde manifesteren.
Aangezien het drama geloofwaardig moest zijn, raadde Pels de dichters aan om
‘ware’ geschiedenissen of door de klassieke geautoriseerde fabels als onderwerp te
nemen. Omdat toneel bij niemand aanstoot mocht geven, zou er echter nooit meer
een stuk over een episode uit de recente of bijbelse geschiedenis op het toneel mogen
komen, meende hij. Dat wilde zeggen: geen spelen meer van Dullaert en Anslo, geen
Maria Stuart, maar ook geen bijbelse tragedies van Vondel! Politiek moest van het
toneel geweerd en de bijbel teruggegeven aan de predikanten.
Een ander, nieuw bezwaar tegen Vondel voerde Pels aan door het begrip ‘spanning’
tot beoordelingsnorm te verheffen. Ook hierbij dacht hij vanuit de smaak van het
beschaafde, redelijke publiek dat ‘behaagd’ wilde worden. Zowel Hooft als Vondel
zondigden tegen de spanningseis, door hun tragedies niet te laten eindigen met de
ontknoping, maar er soms nog een heel bedrijf aan vast te plakken. Geleerde betogen,
zoals bijvoorbeeld de monoloog van Zeghemond in Baeto, pasten hierin ook niet:
ze waren in hun te hoge moeilijkheidsgraad en hun verheven taalgebruik strijdig met
de retorische eis van duidelijkheid en helderheid en ze hielden het handelingsverloop
op. Maar ondanks het feit dat Vondel zelf tegen enkele
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‘kunstwetten’ zondigde bewonderde Pels hem toch als een groot meester, als
theoreticus én als toneelschrijver.
Hiermee is het doek over het renaissancetoneel gevallen. Voor de theoretici en de
klassiek gerichte auteurs waren Scaliger en Seneca onttroond door Aristoteles en
Corneille, terwijl Horatius in extra eer werd hersteld. ‘Stichting met vermaak’ werd
nog steeds beoogd, maar nu van een publiek met beschaafde smaak. In het ‘vermaak’
was geen plaats meer voor Senecaanse gruwelen en ongeloofwaardig visueel
spektakel, maar het was voortaan te vinden in de door het handelingsverloop
opgebouwde spanning én de ‘aangename hartstochten’ die het toneel bij het publiek
opwekt. ‘Stichting’ betekende niet meer belering van het verstand, maar opwekking
tot deugd via het bewegen van het gemoed.
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VIII De bestudering van het renaissancetoneel:
verleden en toekomst
N.B. Voor een beknopt, systematische overzicht van literatuur over het
renaissancedrama zij hier verwezen naar de literatuuropgave van: E.K. Grootes,
‘Zeventiende-eeuws drama: Bredero's Spaanschen Brabander’. In: Historische
letterkunde. Facetten van vakbeoefening. O.r.v. M. Spies. Groningen 1984, 59-74.
Algemene aspecten van de renaissanceliteratuur komen aan de orde in Grootes'
inleidende boekje over Het literaire leven in de zeventiende eeuw. 2e dr. Leiden
1988.
In het volgende overzicht komen de belangrijkste studies over het renaissancetoneel
aan de orde als bouwstenen van de vakbeoefening. Voor een goed deel vormden zij
ook de basis van de inhoud van de vorige hoofdstukken.

1. Registraties van het bronnenmateriaal, de teksten
De ‘ernstige’ Nederlandse drama's van 1600-1650 zijn geregistreerd door H. Meeus,
in het Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650. Leuven
1983; de rederijkersdrama's tot 1620 door W.M.H. Hummelen, in het Repertorium
van het rederijkersdrama, 1500-ca. 1620. Assen 1968. In het Instituut Nederlands
in Nijmegen bevinden zich een fiches-catalogus en fotokopieënverzameling van
Nederlandse kluchten. De belangrijke dramacollecties in de U.B.'s van Amsterdam
en Leiden zijn (in een vroeger stadium) beschreven door L.J.N.H. van Aken,
Catalogus Nederlands toneel. Amsterdam 1954-1956, 3 dln, en in de Catalogus der
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden
1887-1889, 3 dln.
Titels zijn ook te vinden via de grote handboeken en Worps Geschiedenis van het
drama en van het tooneel in Nederland (zie 2a, onder Algemeen overzicht van studies
over auteurs).
Een overzicht van alle in Amsterdam tussen 1617 en 1638
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gedrukte en/of gespeelde stukken en van in handschrift overgeleverde stukken van
Amsterdamse auteurs uit die periode werd gegeven door W.M.H. Hummelen,
Amsterdams toneel in de Gouden Eeuw. 's-Gravenhage 1982.
De Amsterdamse opvoeringen op het toneel van de Academie en Schouwburg tot
1665 zijn geregistreerd in: E. Oeyde Vita en M. Geesink, Academie en schouwburg.
Amsterdams toneelrepertoire 1617-1665. Amsterdam 1983; de Amsterdamse
opvoeringen uit de periode 1659-1735 in: G. van de Louw, Valeurs nationales et
classicisme francais: le théâtre en Hollande après le siècle d'or 1660-1735.
[Montigny-les-Metz] 1979. III, 734-804.

2. Het ‘ernstige’ toneel
a) Onderzoek naar het werk van afzonderlijke auteurs
Tekstedities
Het inhoudelijke onderzoek naar het Nederlands renaissancetoneel, zoals dat tot nog
toe door de literatuurhistorici is gedaan, bestrijkt maar een deel van de dramaproduktie
uit de betreffende periode. Er is veel bekend over het werk van een klein aantal
afzonderlijke auteurs, die vaak al in hun eigen tijd tot de literaire canon werden
gerekend, maar in de verschillende studies worden zeker niet altijd dezelfde elementen
van dat werk behandeld. Welke uiteenlopende aspecten in het moderne
literairhistorische onderzoek aan bod kunnen komen blijkt bijvoorbeeld in de
inleidingen op de recente wetenschappelijke uitgaven van het dramatisch werk van
Bredero (G.A. Bredero. De werken. Zwolle 1968-Leiden 1986). In het bovengenoemde
artikel van E.K. Grootes worden zij onderscheiden in: biografische gegevens, aspecten
van de literaire traditie (zoals bronnen en invloeden, maar ook het genre, dramatische
opvattingen en vormgevingsprincipes), aspecten van de vorm zoals versbouw, stijl,
structuur), van de inhoud (uitgedrukte ideeën en lering, thematiek, maar ook de
typering van de personages), de overleveringsgeschiedenis van de betreffende tekst
(in handschrift of, zoals in het geval bij Bredero, in gedrukte vorm) en gegevens over
de receptie (opvoeringen en waardering).
Naast het verzameld werk van G.A. Bredero (dat al eerder in twee oudere uitgaven
bijeen was gebracht) beschikken we maar over enkele, merendeels oudere edities
van dramatisch werk van renaissance-auteurs. In zijn geheel werd uitgegeven
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(in chronologische volgorde van uitgave) dat van: J. v.d. Vondel (na enkele
19e-eeuwse edities, waarvan als eerste die van J. van Lennep 1855-1861, in de zg.
W.B.-editie: de standaarded. in 10 dln. + reg., Amsterdam 1927-1939; ook in één
deel in de ed. A. Verwey, met aangepaste spelling, hered. M. Spies en M.B.
Smits-Veldt, Amsterdam 1986), P.C. Hooft (na de ed. Leenderts Wz. II van 1876 in
de ed. P. Leendertz Wz.-F.A. Stoett II, Amsterdam 1900 en in Alle de gedrukte werken
1611-1738, facs. ed. W.Gs. Hellinga en P. Tuynman II, Amsterdam 1972), Th. Asselijn
(ed. A. de Jager, Groningen 1878; slechts I deel verschenen), S. Coster (ed. R.A.
Kollewijn, Haarlem 1883), G. van Hoghendorp (ed. F.K.H. Kossmann, 's-Gravenhage
1932), D.V. Coornhert (ed. P. van der Meulen, Leiden 1955), Jan Vos (ed. W.J.C.
Buitendijk, Amsterdam 1975).
Van de meeste drama's van Vondel, van alle tragedies van Hooft en van één van
Coster (Polyxena in ed. G. van Eemeren, Zutphen 1979) verschenen ook aparte
uitgaven. (Zie voor Vondel de bibliografie achter de hered. Verwey; Hoofts Achilles
en Polyxena, ed. Th.C.J. van der Heijden, Zutphen 1972; Theseus en Ariadne, ed.
A.J.J. de Witte, Zutphen 1972; Granida, ed. C.A. Zaalberg, Zutphen 19756; Geeraerdt
van Velsen, ed. A.J.J. de Witte, Zutphen 19762; Baeto, ed. F. Veenstra, Den Haag
19804). Edities van één tekst uit een groter dramatisch oeuvre zijn die van J. van de
Waels Welle-koom spel voor het Vlaardings rederijkersfeest van 1616 (ed. R.L.J.
Bromberg, Zwolle 1967), A. de Koninghs Tragedi-comedie [...] over de doodt van
Henricus de Vierde (ed. G.R.W. Dibbets, Zwolle 1967) en J. Duyms Het moordadich
stuck van Balthasar Gerards (ed. L.F.A. Serrarens en N.C.H. Wijngaards, Zutphen
1976, in de serie K.L.P.), alle drie spelen uit de beginperiode.
Van het werk van éénmalige drama-auteurs zijn de oude edities te noemen van
J. Cats' pastorale spel Aspasia (in de edities van zijn verzameld werk), en van J. van
Zevecotes twee spelen over het beleg en ontzet van Leiden (in diens verzamelde
Gedichten, ed. Ph. Blommaert, Brussel enz. 1840). J. Revius' leesdrama Haman is
opgenomen in diens Over-Ysselsche Sangen en Dichten (ed. W.A.P. Smit. I,
Amsterdam 1930, facs. ed. Utrecht 1976). Latere edities betreffen zeer vroege
‘ernstige’ spelen van voor 1600 als H.L. Spiegels Numa (in Noordnederlandse
rederijkersspelen, ed. N. van der Laan, Amsterdam enz. 1949 en in O Muze, kom nu
voort, ed. M.C.A. van der Heijden, Utrecht enz. 1968, in de serie Spectrum van de
Ned. Letterkunde) en J. van Houts Loterijspel (evenals Numa in de ed. N. van der
Laan en in Ziet
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men de lui..., ed. M.C.A. van der Heijden, Utrecht enz., Spectrum van de Ned.
letterkunde), en een stuk uit de latere periode als R. Anslo's Parysche bruiloft (ed.
H.H. Knippenberg, Zwolle 1958). Edities van drama's van ‘minor poets’, die om
andere dan literaire kwaliteit interessant zijn te achten zijn die van J. Victorinus'
Goliath (ed. P. Minderaa, Leiden 1963) en die van twee Goudse spelen in Een baljuw
in opspraak (ed. M.B. Smits-Veldt, Muiderberg 1983).
Door een werkgroep van neerlandici van het Instituut De Vooys werden L. Meijers
Verloofde koningsbruidt en J. Oudaans Haagsche broeder-moord (Utrecht 1978 en
1982) uitgegeven. Het Centrum Renaissancedrama te Antwerpen geeft een reeks
handschriftencahiers uit van alle ‘ernstige’ spelen uit 1575-1650 die alleen in
handschrift zijn overgeleverd. In 1989 verschenen: C.D. Wittenooms Thiëstes en
Anticlia, P. van Zeeryps D'Eersuchtige wraak (dl. 1), M.F. Bestebens De 't
Samensweringe Catalinae en A. de Koninghs Tweede Dochter-speeltjen (dl. 2); dl.
3 (1990) bevat nog twee andere spelen van De Koningh: Maegden-spel en Hagars
vluchte.

Algemeen overzicht van studies over auteurs
Studies van voor 1983 over het dramabestand van 1600-1650 vindt men via de
literatuuropgave van het repertorium van H. Meeus (zie onder 1.). Studies over de
hele renaissanceperiode na 1960 zijn te vinden via de Bibliografie van de Nederlandse
taalen literatuurwetenschap (de B.N.T.L.), die in 1989 de periode van 1960-1984
bestreek.
Het oeuvre van de belangrijkste drama-auteurs wordt behandeld in de
literairhistorische handboeken, zoals de om zijn schat aan feitelijke gegevens nog
steeds onvolprezen Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde van J. te
Winkel (delen III en IV, 2e druk, Haarlem 1923; facs. ed. Utrecht enz. 1973) en de
‘grote Knuvelder’ (G.P.M. Knuvelder. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde. II, 5e druk, 's-Hertogenbosch 1971). Elk handboek vormt de neerslag
van een groot aantal oudere studies, waarnaar in noten verwezen wordt.
Het werk van zeer veel auteurs komt aan de orde in het oudere, inventariserende
handboek van J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland
(2 dln, Rotterdam 1904-1908; facs. ed. Rotterdam 1970).
Slechts aan een relatief klein aantal drama-auteurs werden aparte monografieën
gewijd waarin of hun gehele dramatische
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werk of een deel ervan behandeld werd. Dit betreft bijna altijd reeds daarvoor bekende
schrijvers, waarvan ook werk is uitgegeven; een van de uitzonderingen is J.H. Krul.
Te noemen zijn (weer in chronologische volgorde, met verwaarlozing van oudere
studies): de studies over Jan Vos van J.A. Worp (Groningen 1879), over Duym van
K. Poll (Groningen 1898), over Anslo van H.H. Knippenberg (Amsterdam 1913),
over Starter van J.H. Brouwer (Assen 1940), over Bredero van J.A.N. Knuttel
(Lochem 1949), over Coornhert van P. v.d. Meulen (Assen 1945) en H. Bonger
(Amsterdam 1978), over Vondel van W.A.P. Smit (Zwolle 1956-1962, 3 dln.) en K.
Langvik Johannessen (Oslo 1963), over Oudaan van J. Melles (Utrecht 1958), over
Krul van J. Wijngaards (Zwolle 1964), over Cats van D.J.M. ten Berge ('s-Gravenhage
1979), over P.C. Hooft van H.W. van Tricht (2e dr., 's-Gravenhage 1980), over Coster
van M.B. Smits-Veldt (Groningen 1986) en over Asselijn van M. Meijer Drees
(Enschede 1989). Onder de monografieën over Zuidnederlandse auteurs zijn te
noemen die over Ogier (waarvan het meeste werk onder de ‘kluchten’ moet worden
gerekend) van F.J. Van den Branden (Antwerpen 1914) en over Van Nieuwelandt
van A. Keersmaekers (Gent 1957).
In de tijd dat het grote handboek van Worp verscheen heeft met name W. Zuidema
in afzonderlijke overzichtsartikelen extra aandacht gegeven aan de drama's van een
aantal in hun tijd succesrijke auteurs als De Koningh, Theodore Rodenburgh en Jacob
Struys (uit de periode 1610-1630) en Jan Zoet, die op het Schouwburgtoneel
debuteerde. Deze artikelen zijn inventariserend van karakter, met vooral biografische
gegevens en uitvoerige inhoudsbeschrijvingen. (Zie de literatuuropgave bij Meeus).
Al deze vier dramaschrijvers zouden een aparte monografie verdienen waarin hun
dramatische opvattingen en de literaire traditie waarin zij staan én die zij hielpen
maken, adequaat beschreven worden.

Invloeden en bronnen, thematiek
Een aantal schrijvers krijgt ook een plaats in meest oudere overzichtsstudies en
artikelen die ingaan op bronnen en invloeden of in thematische studies over
bijvoorbeeld ‘de bijbel’ of ‘Jacoba van Beieren’ in Nederlandse drama's.
Zie voor dergelijke studies, voor zover relevant voor het ‘ernstige’ toneel van
1600-1650: Meeus (waaronder een goed aantal van J.A. Worp). Zie voor behandeling
van thematiek bij Vondel de hieronder genoemde overzichtsstudie van M.
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Spies. In de laatste decennia spreekt men in veel gevallen liever van ‘elementen’ dan
van feitelijke ‘invloeden’ in renaissanceteksten.
‘Invloeden’ vanuit de Europese literatuur zijn geregistreerd en besproken in
monografieën als J. Bauwens, La tragédie française et le théâtre hollandais au
dix-septième siècle.I. Amsterdam 1921 of J.A. van Praag, La Comedia Espagnole
aux Pays-Bas au XVIIe et au XVIIIe siècle. Amsterdam z.j. Het lot van Guarini's Il
pastor fido in Nederland werd behandeld in de dissertatie van P.E.L. Verkuyl, Battista
Guarini's Il pastor fido in de Nederlandse dramatische literatuur. Assen 1971.
De ‘invloed’ van de tragedies van Seneca werd behandeld door J.A. Worp, in De
invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, Amsterdam 1892. In de monografie
over Coster van M.B. Smits-Veldt worden de tragedies van Seneca vooral behandeld
als modellen voor het renaissancedrama. Zie voor de belangrijkste literatuur over de
rol van Seneca's drama's in de renaissance de literatuuropgave aldaar. (Seneca's
dramateksten zelf, evenals die van Sophocles en Euripides, werden, met een Engelse
vertaling, uitgegeven in de Loeb Classical Library).

Humanistentoneel en rederijkersdrama
Het belang van het Neolatijnse schooldrama en de Neolatijnse tragedies van Heinsius
en Grotius voor het ontstaan van het renaissancetoneel wordt hoe langer hoe
duidelijker ingezien, sinds Smit hierop wees. Een inventaris van het Neolatijnse
toneel in de Nederlanden vindt men in een bijdrage van J. IJsewijn aan het Liber
amicorum prof. G. Degroote. Brussel 1980, 41-55; een studie hierover van dezelfde
in Academiae analecta 43 (1981), 69-114. De tragedies van Grotius verschenen in
de grote uitgave van De dichtwerken (resp. I.1A-B, I.2A-B5, I.4A-B, Assen, resp.
1970-1971, 1978, 1991). Over Grotius' Sophompaneas en andere Neolatijnse
tragedies: A. Eyffinger, ‘Cui bono si Agamemnon diserte loquitur?’. In: Lampas 18
(1985), 363-383 en idem, ‘De politieke component van het humanistendrama’. In:
De zeventiende eeuw 3 (1987), 25-38. Over Heinsius' Auriacus verschenen
verschillende studies; zie hierover: G.C. Kuiper, ‘Heinsius’ Auriacus: Oranje, of De
gewonde vrijheid'. In: Hermeneus 56 (1984), 251-257.
Het jezuïetendrama is onderwerp van de studie van L. van den Boogerd, Het
jezuïetendrama in de Nederlanden. Groningen 1961.
Over de invloed van het schooldrama op het renaissancetoneel elders schreef M.T.
Herrick, Tragicomedy. Its origin and
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development in Italy, France and England. Urbana 1955. Over de morele en
theologische opvattingen daarin: J.A. Parente, Religious drama and the humanist
tradition. Christian theater in Germany and in the Netherlands 1500-1680. Leiden
1987, hoofdst. 1-2.
Over het rederijkersdrama, i.c. de rol van de ‘sinnekens’, handelde W.M.H.
Hummelen in De sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen 1958; over de
‘bouwprincipes’ van het komische rederijkerstoneel: W.N.H. Hüsken, Noyt meerder
vreucht. Deventer 1987. Zie voor het genre van het tafelspel der rederijkers: P.
[Lammens-] Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. 2 dln. Gent 1988-1989.

Recente ontwikkelingen in het Vondelonderzoek
Het onderzoek naar het Nederlandse renaissancedrama heeft zich pas de laatste
decennia gericht op opvattingen die de drama-opzet van een aantal richtinggevende
auteurs bepaalden. De door deze schrijvers beoogde dramafunctie kreeg daarbij
nieuwe aandacht. Hierdoor viel het accent mede op de in (vooral tragedie-)teksten
uitgedrukte ideeën.
In een bekroonde studie uit het Vondeljaar 1987 heeft de Amsterdamse
Vondeldeskundige Marijke Spies de recente ontwikkelingen binnen het onderzoek
naar Vondels drama's en lyriek duidelijk aangegeven (M. Spies, ‘Vondel in veelvoud.
Het Vondel-onderzoek sinds de jaren vijftig’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde 103 (1987), 235-269). Zij onderscheidde daarin twee tekstbenaderingen:
een literatuurhistorische en een a-historische.
De strikt literairhistorische benadering is het kenmerk van ‘de school van Smit’,
zo genoemd naar het onderzoek van W.A.P. Smit. In zijn driedelige studie Van
Pascha tot Noah (Zwolle 1956-1962) analyseerde deze Vondels drama's op hun
‘continuïteit en ontwikkeling in grondmotief en structuur’. Het ‘historische’ van zijn
werkwijze wordt bepaald door zijn uitgangspunt, het feit dat hij zich voor zijn
onderzoek naar de literaire structuur van Vondels drama's principieel bediende van
categorieën die in de zeventiende eeuw zelf gangbaar waren. Dit betekende voor
hem: toenmalige drama-opvattingen, waarbij Smit aantoonde dat Vondel de
ontwikkeling in visie van theoretici als Grotius en vooral zijn vriend Gerard Vossius
nauwgezet volgde. Bij zijn poging om ook een ontwikkeling in het ‘grondmotief’
van Vondels tragedies te onderkennen hanteerde Smit als uitgangspunt dat in de
renaissance een drama altijd een universeel
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idee uitdraagt. Deze ideële inhoud, die in de loop van de tijd veranderde, werd in
zijn boek echter weinig uitgewerkt en niet of nauwelijks in een historisch kader
geplaatst.
Hierna zou J.A. Parente Vondels tragedies, en met name de karaktertekening
hierin, direct relateren aan diens opvattingen over het theologisch doel van zijn werk,
tegen de achtergrond van de zestiende-eeuwse religieuze humanistendrama's. (Zie
de hierboven genoemde studie van J.A. Parente, hoofdstuk 3). Parente onderkende
reeds in de Josefdrama's een overgang van exemplarische karakters naar moreel
onvolmaakte personages. Hij verklaarde deze echter niet uit een per sé willen volgen
van de Aristotelische theorie, maar uit een bij Vondel onderkende ontwikkeling in
theologische concepties, waaraan de Grieks-Aristotelische opvatting van de tragische
held beantwoordt. Als bezwaar tegen Parentes visie is ‘uit de school van Smit’ m.n.
aangevoerd dat zijn interpretaties op verschillende punten in strijd zijn met Vondels
eigen uitspraken. (Zie de bespreking van J. Konst in De nieuwe taalgids 82 (1989),
357-360). Hoe anders ook dan Smits benadering, getuigt ook Parentes beschouwing
van een ‘historische’ aanpak.
In 1990 zou de politieke component van Vondels drama opnieuw aandacht krijgen
in de dissertatie van H. Duits (zie 2.a, onder Onderzoek naar de morele en politieke
functie van renaissancedrama's).
Nog in vrij recente studies over de overweldigende dramaproduktie van onze
bekendste en productiefste zeventiende-eeuwse auteur is tegenover deze historische
ook een principieel andere, in feite a-historische, benaderingswijze te onderkennen.
Tegenover inhoudelijke interpretaties vanuit toenmalige geesteshistorische concepties
staan interpretaties van de historische tekst met behulp van existentiële categorieën.
Degenen die deze hanteren kennen vanuit hun eigen beleving hieraan een universele
geldigheid toe. Het gaat dan meestal om aspecten van de menselijke psyche, waarin
bijvoorbeeld tekstsymboliek verankerd kan zijn. Alleen een dramatisch oeuvre met
een religieus-filosofische diepgang als dat van Vondel lijkt zich voor deze benadering
te lenen, zoals o.a. blijkt uit studies van de Noor K. Langvik Johannessen. Diens
grote studie over Vondels bijbelse drama's, Zwischen Himmel und Erde (Oslo enz.
1963) werd gevolgd door een inleidende studie op Gebroeders (ed. K. Porteman, 2e
dr. Leuven 1983) en verschillende artikelen over Vondeltragedies, die voor een groot
deel, in wat andere vorm, opgenomen werden in de bundel Het treurspel

Mieke B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel

130
spant de kroon (Wommelgem enz. 1987). Ook enkele Vondelstudies van de
Antwerpse hoogleraar Lieven Rens, wiens artikelen over drama's van Hooft en Coster
weer bij Smit aansloten, kenmerken zich door een aan die van Johannessen verwante
invalshoek. Dit geldt ook voor een studie over ‘schuld’ in de Gijsbreght van Aemstel
van G. van Eemeren (in: Visies op Vondel na 300 jaar. Ed. S.F. Witstein en E.K.
Grootes. Den Haag 1979, 88-103).
Rens promoveerde op een studie over Het priester-koning-conflict in Vondels
drama (Hasselt 1965). Voor recente Vondelstudies, waaronder die van Rens en Van
Eemeren, zij hier verwezen naar de selectieve bibliografie achter de nieuwe editie
van Verweys uitgave van Vondels Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza,
Amsterdam 1986; zie onder: Tekstedities. Het merendeel van Rens' andere
toneelstudies, o.a. over Hoofts Geeraerdt van Velsen (1972), Theseus ende Ariadne
(1976) en Granida (1972 en 1981) en over de drama's van Coster (1972), vindt men
o.m. in de literatuuropgave van het Repertorium van Meeus; zie hierboven, in het
Algemeen overzicht.

Onderzoek naar de morele en politieke functie van renaissancedrama's
Een typerende vertegenwoordigster van de ‘school van Smit’ was de vroegtijdig
gestorven Leidse hoogleraar Sonja Witstein. In haar interpretaties van twee van
Bredero's tragedies, Rodd'rick ende Alphonsus en Stommen ridder en Hoofts Achilles
ende Polyxena verbond ook zij de structuur van de teksten met de achterliggende
literaire opvattingen van de auteurs, waarbij zij ook de verwachting van het publiek
betrok. Zij interpreteerde echter veel meer dan Smit de uitgedragen morele
boodschappen binnen ethische noties die in de renaissance tot een algemeen
ideeëngoed behoorden. (Witsteins artikelen werden gebundeld in: S.F. Witstein, Een
Wett-steen vande Jeught. Ed. T. Harmsen en E. Krol, met een inl. van E.K. Grootes
Groningen 1980; als aparte studie verscheen Bredero's ridder Rodderick. Groningen
1975).
Diepgaande aandacht voor de moraalfilosofische component in een aantal van
Hoofts tragedies en in Bredero's Griane (waarvan hij een editie in De werken
verzorgde) vond men vóór Witstein al in studies van F. Veenstra. Met name zijn
Ethiek en moraal bij P.C. Hooft (Zwolle 1968), heeft inspirerend gewerkt op de
vakbeoefening. Zijn interpretatie van de aristocratisch-burgerlijke ethiek die Hooft
in zijn Geeraerdt van Velsen aan het gedrag en lot van Velsen en zijn tegenspeler
Floris de Vijfde
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demonstreert, opende ook veler ogen voor de maatschappelijke functie van een
tragedie, die zo'n succes gehad had op het Amsterdamse toneel.
Witstein inspireerde op haar beurt onder meer tot recent onderzoek naar de (op
retorische principes gebaseerde) structuur en ethische functie van de tragedies van
Samuel Coster (M.B. Smits-Veldt, Samuel Coster, ethicus-didacticus. Groningen
1986). Hierin werd o.m. een al door Witstein aangegeven model ontwikkeld om ook
andere drama's uit deze periode te analyseren (zie 2.b, onder Aandacht voor retorische
principes en Aandacht voor de dramatheorie).
Op eenzelfde lijn als deze studies ligt ook het onderzoek naar de meer strikt politieke
opvattingen die door verschillende tragedie-auteurs werden uitgedragen. De vraag
naar de functie van de betreffende stukken betrof in enkele gevallen opnieuw Hoofts
Geeraerdt van Velsen (S.J. Lenselink, ‘Een en ander over Hooft's treurspel ‘Geeraerdt
van Velsen’. In: Studies voor Zaalberg. Leiden 1975, 159-175; mede in reactie hierop:
H. Duits, ‘Leugenaar of radicaal?’. In: De nieuwe taalgids 78 (1985), 404-414; van
Veenstra zelf nog: ‘Hoofts Geeraerdt van Velsen als antimachiavellistisches Drama’.
In: Neerlandistik in Entwicklung. Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.
Ed. S. Sonderegger und J. Stegeman. Leiden 1985, 19-71).
Door de vraag naar de politieke functie werd nu ook extra aandacht gevestigd op
auteurs die niet allen tot de groten van de literaire canon behoorden. Men vindt deze
aandacht terug in tekstedities als die van Duyms Het moordadich stuck van Balthasar
Gerards en de twee Goudse spelen in Een baljuw in opspraak (zie onder Tekstedities)
en in monografieën als die over Costers drama's met klassieke stof van M.B.
Smits-Veldt (m.n. betr. de Iphigenia) en die over de tragedies van Asselijn van M.
Meijer Drees (zie onder Algemeen overzicht).
Van de artikelen die op deze actueel-politieke functie ingaan zijn te noemen: H.
den Haan, ‘Een kwestie van gerechtigheid. Over Oudaans ‘Het verworpen huis van
Eli’. In: Spiegel der letteren 20 (1978), 161-177); H. Duits, ‘“De Moordt schuilt
onder bruiloftskleên.” Twee spelen over de Parijse bloedbruiloft en de politieke
actualiteit in het midden van de zeventiende eeuw’. In: Spektator 10 (1980-1981),
323-338 en idem 11 (1981-1982), 396-410 (over de tragedies van Van den Bosch
en Anslo; in gewijzigde vorm in: H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse
Opstand. Hilversum 1990); M.B. Smits-Veldt, ‘De

Mieke B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel

132
opening van de “Neerlandtsche Academia De Byekorf”. Melpomene presenteert:
Gijsbrecht van Hogendorps Orangien-tragedie’. In: Spektator 12 (1982-1983),
199-214; H. Duits, ‘Lambert van den Bosch als pleitbezorger van het
stadhouderschap’. In: 't Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse
literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens. O.r.v. G. van Eemeren en F.
Willaert. Leuven 1986, 341-352 en K.K. de Jong, ‘“Noit heeft de Zon gruwelijker
daat beschouwt”: Joan Dullaarts visie op de terechtstelling van Karel Stuart’. In: Eer
is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr.
Fokke Veenstra O.r.v. H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt. Amsterdam
1986, 162-168.
Binnen Smits visie op de universele strekking van Vondels drama's was geen
plaats voor een actuele politieke interpretatie. O.m. aanknopend bij oudere artikelen
van Cornelissen en Rens zou H. Duits aantonen dat deze wel degelijk op zijn plaats
is in het geval van de Batavische gebroeders (H. Duits, ‘Vondel en het
stadhouderschap in 1663’. In: Van Bartholomeusnacht tot Bataafse Opstand.
Hilversum 1990). In een Duitse studie van E. Osterkamp werd overtuigend gewezen
op de rechtsfilosofische functie van één van Vondels indrukwekkendste drama's,
Lucifer (E. Osterkamp. ‘Joost van den Vondel: Lucifer, treurspel. Der Himmel als
Staat’. In: Idem. Lucifer. Stationen eines Motivs. Berlin enz. 1979, 87-130).

b) Onderzoek naar ontwikkelingen in het ernstige renaissancedrama
Begin van aandacht voor de dramatheorie
In Worps grote overzichtsstudie van de ‘hele’ Nederlandse dramatische produktie
tot het einde van de negentiende eeuw kwamen de literaire en dramatheoretische
opvattingen die een rol hebben kunnen spelen in de ontwikkeling van het toneel,
nauwelijks aan bod. Deze werden pas onderwerp van studie in A.G. van Hamels
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland
('s-Gravenhage 1918; facs. ed. Utrecht 1973). Hoewel Van Hamel een schat aan
gegevens biedt, waaronder met name theoretische uitspraken uit de tijd zelf, geeft
hij weinig zicht op de manier waarop de verschillende theorieën zich in de praktijk
van de diverse auteurs ontwikkelden. Te Winkel probeerde, steunend op Worp, wel
principieel een ontwikkeling binnen de verschillende genres aan te geven, zoals de
titel van zijn handboek al zegt.
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Aandacht voor formele elementen, op basis van drama-opvattingen
W.A.P. Smit heeft echter in zijn academie-voordracht ‘Het Nederlandse
renaissancetoneel als probleem en taak voor de literatuur-historie’, van 1964 (in:
idem, Twaalf studies, Zwolle 1968, 1-39) de problemen waarin het Nederlandse
drama-onderzoek was blijven steken, heel duidelijk aangegeven. Als belangrijke
bouwsteen voor onze kennis van het ontstaan van het moderne toneel wees hij onder
meer op het inheemse Latijnse schooldrama, tot dan toe ten onrechte terra incognita
voor neerlandici. Ook benadrukte hij meer dan Van Hamel een verondersteld globale
kennis van de dramatheorie in de poetica van Julius Caesar Scaliger, waarvan diens
zoon, de beroemde Leidse hoogleraar Josephus Justus, in 1607 een vierde druk
bezorgde. Tevens wees hij terecht op de literairhistorisch onjuiste gewoonte om
onderscheidingen als ‘tragedie-tragicomedie’ en ‘klassiek-romantisch’ toe te passen
op een periode waarin deze niet als wezenlijk onderscheidend werden beschouwd.
Om uit het slop te raken gaf Smit (zoals al in de Proloog vermeld) een principieel
pleidooi voor een hernieuwd onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van
het hele ernstige renaissancetoneel. De door hem voorgestelde drama-analyses zouden
zich voorlopig alleen op strikt formele elementen moeten richten, gemeten aan
toenmalige opvattingen over wat ‘modern’ was. Hiertoe behoorden zowel aspecten
van de stof en algemene opzet (zoals genre-aanduiding, aard en al of niet beperking
van de stof, al of niet blij einde), als ook typische structuurelementen (zoals indeling
in bedrijven, koren of reien, komische scènes, en vooral eenheid van tijd, plaats en
handeling). Hiernaast zou gelet moeten worden op bijzonderheden, zoals wel of niet
gruwelen, bovennatuurlijke elementen op het toneel of allegorische personages. Het
algemeen als belangrijkste onderscheidend kenmerk ten opzichte van de komedie
beschouwde aspect ‘hooggeplaatste personages’, die de keuze van de stof mede
bepaalden, behoorde uiteraard ook tot deze formele elementen.
Binnen het Antwerpse Centrum voor de studie van het renaissancedrama in de
Nederlandsen werd het voorgestelde onderzoek voor de periode 1600-1650
daadwerkelijk uitgevoerd. Een aangepaste lijst van de door Smit opgestelde vragen
vormde hiervan de basis. De resultaten vindt men in: Genres in het ernstige
renaissancetoneel der Nederlanden. I, tot 1625 door L. Rens en G. van Eemeren,
Hasselt 1977; II, 1625-1650 door G. van Eemeren en H. Meeus, Leuven enz. 1988.
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Aandacht voor retorische principes
De Antwerpse onderzoekers erkenden zelf als eersten dat een genologische
ontwikkeling op basis van zuiver formele kenmerken nog niets zegt over een
mogelijke ontwikkeling in thematiek.
Er is echter een principiëler bezwaar tegen hun aanpak ingebracht. (Zie hiervoor
de bovengenoemde studie van M.B. Smits-Veldt over Coster, m.n. hs 2). Door het
belang dat zij aan de realisering van de Aristotelische eis van structurele eenheid
hechtten, maten ze het renaissancedrama en bloc af aan een literair ideaal van
samenhang dat zeker in de periode voor 1620 nog niet bestond. Daarmee miskenden
ze tegelijk het specifiek eigen, retorisch-didactische karakter van het drama uit die
tijd.
Aanpassing aan heel feitelijke klassieke vormelementen betekent immers nog niet
dat men ook het Aristotelische doel van de tragedie wilde nastreven. Voor een
werkelijk inzicht in de veranderingen die zich binnen het renaissancedrama voltrekken
dienen we meer oog te krijgen voor de verschillen in dramatische doelstelling. Er
zou meer principieel onderscheid gemaakt moeten worden tussen het specifieke,
retorisch-didactische drama uit de beginperiode (doorlopend tot ca. 1620, met hierna
een overgangsperiode) en later drama. Hierin verschuiven de middelen tot belering
(docere) van veelvoudige exempla van deugd en ondeugd en expliciete, diverse
morele instructie naar emotionerende handelingen die in een zekere samenhang met
elkaar het publiek moeten bewegen (movere). Dit betekent overigens nog niet dat
men daarbij een wezenlijk begrip van de Aristotelische poetica mag veronderstellen.
De retorisch-didactische opzet van Costers tragedies werd aangetoond in de studie
van Smits-Veldt. Na Witstein gaf L.M. Gilbert een uitvoerige analyse van de
retorische structuur van Hoofts Achilles ende Polyxena, in een dubbelartikel ‘What
is new in Hooft's Achilles en Polyxena?’ (In: Dutch crossing 36, dec. 1988, 3-38 en
37, april 1989, 3-52).
Onder de vele buitenlandse studies die het retorische karakter van het
renaissancedrama belichten zijn als algemene inleiding te noemen: D. Stone Jr.,
French humanist tragedy. Manchester 1974; J.B. Altman, The Tudor play of mind.
Rhetorical inquiry and the development of Elizabethan drama. Berkeley enz. 1978;
M. Trousdale. Shakespeare and the rhetoricians. London 1982. Alle auteurs, behalve
Altman benadrukken de afwezigheid van een ‘all over’ structuur van het
renaissancedrama. Altman onder-
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kende daarentegen in Engelse zestiende-eeuwse spelen de retorische structuur van
de thesis, hierin echter niet gevolgd door Trousdale. Zeer waarschijnlijk ligt in het
Nederlandse drama op dit punt een essentieel verschil tussen het zinnespel der
rederijkers en het nieuwe renaissancedrama. Hiernaar wordt onderzoek gedaan in de
in 1991 te verschijnen dissertatie van A.C.G. Fleurkens over de comedies van
Coornhert.
Nadere aandacht voor de dramatheorie: bestaand en wenselijk onderzoek
Dramatheorie in relatie tot de dramapraktijk. Er zijn sinds eind jaren '70 verschillende
nieuwe aanzetten gegeven om de verschuivingen en verschillen in de
drama-opvattingen van auteurs uit de renaissanceperiode in kaart te brengen. In dit
verband ziet men ook aandacht voor genreproblematiek, zoals blijkt uit de discussie
tussen A.J.E. Harmsen en P.E.L. Verkuyl over het genre waartoe de Angeniet van
Bredero en Starter zou behoren: is het een pastoraal (dus ‘ernstig’) spel of een blijspel?
(Zie Harmsens recensie van Verkuyls editie in De werken, in Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde 99 (1983), 221-230 en Verkuyls reactie, ‘Bredero's
Angeniet een blijspel?’ in hetzelfde tijdschrift 100 (1984), 57-62).
Na de studies over Coster van Smits-Veldt en die over Hooft van Witstein en
Gilbert (zie hierboven), die ook inzicht kunnen geven in andere renaissancedrama's
uit de eerste periode, wees J. Konst op mogelijk Aristotelisch-structurele kenmerken
van Hoofts Baeto (in: De nieuwe taalgids 83 (1990), 41-53), waarbij hij o.m. aandacht
gaf aan Heinsius' weergave van enkele Aristotelische noties. Al eerder werd het
verschil tussen de kunst-opvattingen van Jan Vos en Vondel genuanceerd door M.
Meijer Drees (In De nieuwe taalgids 79 (1986), 453-460). Zij analyseerde in haar
dissertatie over Asselijn ook de tegenstelling tussen de opvattingen van Vos en
Asselijn en die van Nil Volentibus Arduum.
Aan de ontwikkeling van afzonderlijke drama-elementen, die niet los gezien kan
worden van achterliggende drama-opvattingen, wordt aandacht besteed in ander
Utrechts dissertatie-onderzoek. Allereerst verscheen de studie van L. van Gemert,
Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625.
(Deventer 1990). Ook is een proefschrift over de vertoningen in voorbereiding (door
A. van Guldener). Gelukkig kunnen wij bovendien over enige tijd een studie
verwachten van J. Konst over de functie van de emoties in een aantal
renaissancedrama's.
Dramatheoretische geschriften. Niet alleen naar de drama-opvat-
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tingen van auteurs moet nog veel onderzoek verricht worden, maar ook naar die van
de Latijnstalige dramatheoretici uit de renaissance zelf wier opvattingen voor het
Nederlandse toneel van belang geweest kunnen zijn. In 1975 vestigde Witstein als
eerste in Nederland aandacht op verschillen tussen de drama-opvattingen van Scaliger
en Aristoteles (in: Bredero's ridder Rodderick, Groningen 1975, 49-54). De
opvattingen van Heinsius werden in die tijd grondig geanalyseerd door J.H. Meter
(in: The literary theories of Daniel Heinsius. A study in the development and
background of his views on literary theory and criticism during the period from
1602-1612. Assen 1984 (Herziene vertaling van de Nederlandse tekst, ed. 1975).
Hierna bestudeerde E.K. Grootes Grotius' Prolegomena tot zijn Phoenissaevertaling
(waarop Smit al eerder de aandacht had gevestigd). Hierin liet hij zien dat Vondel
in 1659 een veel duidelijker begrip had van de Aristotelische theorie dan Grotius in
1630. (In: Visies op Vondel na 300 jaar. Ed. S.F. Witstein en E.K. Grootes. Den
Haag 1979, 236-246). In aansluiting op Witstein werden in 1986 de drama-opvattingen
van Scaliger behandeld door Smits-Veldt (in haar studie over Coster, hoofdstuk 2;
zie hierin vooral ook de verwijzingen naar een aantal eerdere studies). Aspecten van
de opvattingen van diverse theoretici, waaronder ook Vossius, kwamen daarop aan
de orde in de commentaar van A.J.E. Harmsen in diens uitgave van Onderwys in de
toneel-poëzy. De opvattingen over toneel van het Kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum. Rotterdam 1989. Het wachten is o.a. op samenhangende analyses van de
dramatheorie van Vossius en andere theoretici. (Voor Vossius is nu te raadplegen:
E.G. Kern, The influence of Heinsius and Vossius upon French dramatic theory.
Baltimore 1949, en C.S.M. Rademaker, Life and works of G.J. Vossius. Assen 1981).
Vóór deze periode van Nil Volentibus Arduum zijn Nederlandstalige
dramatheoretische teksten schaars. De belangrijkste worden gevormd door de
voorwoorden van Vondel, die wel al bestudeerd zijn. (Ze werden apart uitgegeven
door L. Rens in J. van den Vondel, Poëtologisch proza. Zutphen ca. 1980). De rest
van het materiaal, dat ook voornamelijk uit voorwoorden bestaat, wacht grotendeels
nog op analyse. Grootes wees op de Aristotelesreceptie in 't Lof der Rym,-konst van
Barent Fonteyn (in: 't Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse
literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens. O.r.v. G. van Eemeren en F.
Willaert. Leuven enz. 1986, 319-327).
De belangrijkste theoretische teksten van de Nilleden zijn
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uitgegeven en becommentarieerd. Het principiële voorwoord van Meijer voor de
Verloofde koningsbruidt vindt men in de editie van die tekst (zie Tekstedities); de
aparte theoretische beschouwingen van A. Pels werden uitgegeven door M.A.
Schenkeveld-van der Dussen in Q. Horatius Flaccus Dichtkunst op onze tijden, én
zéden gepast (Assen 1973) en Gebruik én misbruik des tooneels. Culemborg 1978.
Het Onderwys in de tooneel-poëzy werd uitgegeven door A.J.E. Harmsen (zie boven).
Enkele vertalingen van dramatheoretische teksten. Nederlandse vertalingen van
Aristoteles' Poetica en Horatius' Ars poetica vindt men in de edities van N. van der
Ben en J.M. Bremer (Amsterdam 1986), resp. die van P.H. Schrijvers (Amsterdam
1980). Een Engelse vertaling van Heinsius' De tragoediae constitutione werd gegeven
door P.R. Sellin en J.J. McManmon (Northridge 1971). Zie voor een beknopt overzicht
van de theorie in de renaissance: T. Burnley Jones en B. de Bear Nicol, Neo-classical
dramatic criticism 1560-1770. Cambridge 1976.

Aandacht voor algemeen toepasbare principes van drama-analyse
Tegenover de door het Antwerps Dramacentrum toegepaste structuuranalyses op
basis van in de renaissance geldende literaire opvattingen, staat andersgericht
onderzoek. Diverse pogingen zijn gedaan om met behulp van universele categorieën
de structuur van drama's uit zeer verschillende perioden te analyseren.
Analysemodellen hiertoe werden in Nederland met name ontworpen door J.I.M. van
der Kun (in: Handelingsaspecten in het drama, Nijmegen 1938). Van der Kun vraagt
naar heel andere kenmerken dan Smit, bijvoorbeeld naar prospectieve actie-momenten,
die de spanning van de handeling betreffen. Voor (vroege) renaissancedrama's met
een typisch belerende exemplumfunctie, waarin de auteur meestal uitgaat van een
‘ware’ geschiedenis, gaat het echter veel meer om de welsprekend-overtuigende
wijze waarop aan verschillende situaties in het bekende verhaal morele instructie
kan worden verbonden.

3. Het komische toneel
a) Tekstedities
Aan een aantal afzonderlijke blijspelen uit de Nederlandse renaissance is ruim
aandacht besteed, vooral natuurlijk aan
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het bekende viertal uit het tweede decennium van de zeventiende eeuw: Bredero's
Spaanschen Brabander en Moortje, Hoofts Warenar en Costers Boere-klucht van
Teeuwis de boer. Bredero's komische spelen, waaronder ook zijn kluchten, waren
al in aparte, vroegere edities verschenen voor zij opgenomen werden in de grote
uitgave van De werken. (De edities in De werken: Spaanschen Brabander in ed.
C.F.P. Stutterheim, Culemborg 1974; Moortje in ed. P. Minderaa en C.A. Zaalberg,
Leiden 1984; de kluchten in ed. J. Daan, Culemborg 1974). In De werken is ook
opgenomen Bredero's Schyn-heyligh, een berijming van Hoofts prozavertaling van
Aretino's L'Hipocrito (in ed. E.K. Grootes, 's-Gravenhage 1979). Ook van de
successtukken van Hooft en Coster bestaan aparte edities buiten het verzameld werk.
(De laatste edities: Warenar in ed. C.H.A. Kruyskamp, Culemborg 19795 en ed. A.
Keersmaekers, Antwerpen 19795; Teeuwis de boer in ed. N.C.H. Wijngaards, Zutphen
1967).
Edities van andere komische spelen zijn zeer schaars. De verzamelde ‘kluchten’
van de Zuidnederlandse W. Ogier verschenen al in een editie van 1889. Veel later
vindt men o.a. uitgaven van twee kluchten van G.C. van Santen (ed. A.C. Crena de
Iongh, Assen 1959), Huygens' Trijntje Cornelis (ed. A. Bolckmans, '-Gravenhage
1960 en H.M. Hermkens, Utrecht 1987, 2 dln.), W.G. van Focquenbrochs De
verwarde jalousy (ed. J.C. Feller, Gorinchem 1963) en N. Biestkens' Klucht van Claes
Kloet (ed. G.R.W. Dibbets, Zutphen 1969). M.G. Tengnagels klucht Frik in 't veurhuys
en zijn spel De Spaensche heidin vindt men in diens Verzameld werk (ed. J.J.
Oversteegen, Amsterdam 1969). De kluchten van G.H. van Breughel werden in hun
geheel uitgegeven door J.A. van Leuvesteijn (Amsterdam 1985, 3 dln).
De rest van het komische toneel is vooral in stukjes, via bloemlezingen, bekend
geworden. (Na de eind-negentiende-eeuwse verzamelingen van J. van Vloten en P.H.
Van Moerkerken als laatste in: Van Bredero tot Langendijk. O.r.v. W.A. Ornée,
Zutphen 1985).

b) Bestudering
Studies over het komische toneel van de renaissance hebben zich in overgrote
meerderheid op de ‘grote vier’ geconcentreerd. Voor de verschillende benaderingen
van Bredero's Spaanschen Brabander zij verwezen naar E.K. Grootes' bijdrage in
de bundel Historische letterkunde (zie het begin van dit hoofdstuk).
Als vrije bewerkingen van een klassieke komedie (resp.
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Plautus' Aulularia en Terentius' Eunuchus) leenden Warenar en Moortje zich voor
een vergelijking met hun voorbeeld. Dit gold ook voor Hoofts Schijnheiligh, een
bewerking van Aretino's L'Hipocrito. Meer dan vroegere literatuurhistorici is men
na 1970 vooral gericht geweest op het doel en de techniek van deze bewerkingen.
Hierbij heeft men zich zowel gericht op de structuur, op basis van een
beschrijvingsmodel (E.K. Grootes, Dramatische struktuur in tweevoud. Culemborg
1973, voor een vergelijking tussen Schijnheiligh en L'Hipocrito) als op de toegepaste
retorische technieken (J.H. Meter, ‘Amplificatietechnieken in Bredero's Moortje’ in:
Spektator 14, Brederonummer (1984-1985), 270-279).
Behalve door Meter is ook door M.A. Schenkeveld-van der Dussen een aanzet
gegeven tot analyse van de retorische opzet van de blijspelen uit het begin van de
renaissance. Zij onderkende in Moortje inconsistenties in karaktertekening en een
uiterst los verband tussen expliciet gegeven lessen en de handeling als geheel. Deze
signaleerde zij ook in ernstige stukken (M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Moraal
en karakter van Moortje'. In: De nieuwe taalgids 78 (1985), 224-234). De verklaring
hiervoor zal men moeten zoeken in de retorisch-didactische opzet van het vroege
renaissancedrama als geheel, die meer gericht is op aparte scènes met didactisch
potentieel dan dat hij uitgaat van een structurele eenheidsconceptie. Er is dan ook al
door E.K. Grootes op gewezen dat men ten aanzien van de Spaanschen Brabander
merkwaardigerwijs nauwelijks systematisch aandacht heeft besteed aan de kleinere
bouwstenen (behalve aan de personages) en, vanuit een (ten onrechte) Aristotelisch
gekleurde visie, steeds weer de structuur als geheel als een soort eenheid heeft willen
beschrijven.
Omdat de theorie van het blijspel in de renaissance-poetica veel minder is
uitgewerkt dan die van het treurspel, heeft men de betreffende spelen minder gemeten
aan toenmalige dramatische opvattingen. Dit zou toch zeker een apart onderzoek
waard zijn. In Nederland heeft A.J.E. Harmsen hiertoe relevante gegevens en literatuur
bijeengebracht (o.m. in de inleiding tot De tweeling van Plautus, ed. B.F.W. Beenen
en A.J.E. Harmsen, Utrecht 1985 en in zijn commentaar op het 37e hoofdstuk van
Nils Onderwys in de tooneel-poëzy). Wel werd aan een typerend aspect als de
uitwerking van komische karakters aandacht gegeven (door E.K. Grootes in
bovengenoemde studie, 193 e.v.).
In verschillende studies is de duidelijke ethische strekking van
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deze blijspelen aangetoond: in aparte artikelen door o.a. M.B. Smits-Veldt (‘Samuel
Costers Teeuwis de Boer: “vol soeticheyt van sin en woorden”’. In: Spektator 5
(1975-1976), 668-711), J.H. Meter (‘Le matrici del Warenar’. In: Filologia germanica
28-29 (1985-1986), 489-506) en J. Jansen (‘Aulularia-Warenar, adaptatie en contrast’.
In: Spektator 18 (1988-1989), 124-151). W.A. Ornée ontkende het moraliserend
karakter van deze spelen (over de Spaanschen Brabander liet hij zich niet uit) én
van alle zeventiende-eeuwse kluchten echter categorisch (W.A. Ornée, ‘P.C. Hooft
als komedieschrijver’. In: Uyt liefde geschreven. Studies over Hooft 1581 - 16 maart
- 1981. Ed. E.K. Grootes e.a. Groningen 1981, 117-130) en idem, ‘Het kluchtspel in
de Nederlanden, 1600-1760’. In: Scenarium 5 (1981), 107-121). In zijn laatste artikel
(‘Het kluchtspel’ enz.) gaf hij een aantal voorlopige en zeer algemene bevindingen
weer van een door hem in Nijmegen gestart project om het gehele Nederlandse
kluchtige toneelmateriaal van 1600-1760 in kaart te brengen. Ornée hanteerde hierbij
een vrij tijdeloze beschrijvingsmethode, waarin hij o.m. lette op de algemene
‘komische waarde’ van de stukken, afgemeten naar in een eerdere studie van H. van
den Bergh onderscheiden komische momenten in de handeling (Konstanten in de
komedie. Een onderzoek naar komische werking en ervaring (Amsterdam 1979).
Het grote bestand van Nederlandse kluchten ligt nog open voor onderzoek. Voor
inzicht hierin zal men een adequaat, op de opvattingen van de renaissance zelf
gebaseerd analysemodel moeten ontwikkelen. Een onderzoek naar structuur en functie
van het Nederlandse kluchtspel tussen 1650 en 1700 is inmiddels geëntameerd in
een Utrechts onderzoek door M.M. van Oostrom: Een Amsterdams promotieonderzoek
van R. van Stipriaan naar kluchten die zijn gebaseerd op verhalen uit Boccaccio's
Decamerone, richt zich op de periode hiervoor.

4. Geschiedenis van het Amsterdamse toneel
Een lijst van ‘De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse
toneelgeschiedenis’ gaf B. Albach in Scenarium 1 (1977), 92-113. Over Nil Volentibus
Arduum bestaat een bronnenpublikatie van B.P.M. Dongelmans, Nil Volentibus
Arduum: documenten en bronnen. Utrecht 1982. Over de externe geschiedenis en
organisatie van het Amsterdamse toneel bestaan veel publikaties. Zeer veel feitelijke
informatie over de Brabantse
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kamer en de Nederduytsche Academie vindt men in de studie van Hummelen over
het Amsterdams toneel (zie onder 1.). Het oudere standaardwerk over de Schouwburg
is J.A. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1492-1772. Ed.
J.F.M. Sterck. Amsterdam 1920. Veel gegevens vindt men in verschillende studies
van B. Albach, als ‘De schouwburg van Jacob van Campen’ (in: Oud Holland 85
(1970), 85-109 en Langs kermissen en hoven. Zutphen 1977 (hierin ook veel
informatie over het fenomeen der reizende toneelgezelschappen).
Gegevens over het toneel van de Hollandse rederijkerskamers buiten Amsterdam
in de renaissanceperiode vindt men o.a. in de publikaties van F.C. van Boheemen en
Th.C.J. van der Heijden: De Delftse rederijkers ‘Wy rapen gheneucht’ (Amsterdam
1982) en De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. (Amsterdam
1985).
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Register van auteurs en andere personen
N.B. In dit register vindt men zowel verwijzingen naar in de vorige hoofdstukken
genoemde historische auteurs en personen als naar auteurs van literairhistorische
studies (voornamelijk genoemd in hoofdstuk VIII). Editeurs van historische teksten
worden niet vermeld. Deze kan men vinden via de naam van de betreffende historische
auteur in dit register. Alleen de historische personen zijn voorzien van jaartallen. De
pagina's waarin sprake is van behandeling zijn cursief gedrukt.
Aerssens, Franc. (1572-1641) 84
Aeschylus (ca. 525 v.C.-456 v.C.) 37
Aken, L.J.N.H. van 122
Albach, B. 140-141
Altman, J.B. 134
Anonymus (1e h. 17e e.)
Don Jeronimo (bew. naar Kyd) 42, 108
Anslo, R. (1626-1669) 106; 126
Parysche bruiloft 49, 113-115; 124, 131
Aphthonius (4e e. n.C.)
Progymnasmata (of: Oefeningen) 43, 45
Aretino, P. (1492-1556)
l'Hipocrito 138, 139
Ariosto, L. (1474-1533)
Orlando Furioso 79
Aristoteles (384 v.C.-322 v.C.) receptie, vertalingen van de Poetica) 51, 55-60,
64-65, 95-98, 101, 105, 119, 121; 129, 135-136
Poetica 51, 55-60; 136
Asselijn, Th. (ca. 1620-1701) 103, 107; 124, 126, 131, 135
Mas Anjello 107, 118
Aubignac, F.-H. d' (1604-1676)
La pratique du théâtre 103
Bandello, M. (1485-1562)
Novelle (cf. Histoires tragiques/Tragische Historiën) 20, 79, 82
Barlaeus, Casp. (of: Baerle, Casp. van) (1584-1648) 93-95
Barlandus, A. (1486-1538) 37
Bauwens, J. 127
Berckmans, J. (1608-1679) 23
Berge, D.J.M. ten 126
Bergh, H. van den 140
Besteben, M.F. (?-na 1660)
De 't Samensweringe Catalinae 124
Biestkens, Nic. (1570/1571?-1623/24)
Klucht van Claas Cloet 80; 138
Boccacio (1313-1375)
Decamerone 74; 140
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Boheemen, F.C. van / Heijden, Th.C.J. van der 141
Bonger, H. 126
Bontius, R. (1576-1623)
Belegering ende het Ontset der stadt Leyden 86, 111
Boogerd, L. van den 127
Bormeester, A. (1618-na 1645) 109
Bos(ch), L. van den (1620-1698)
Carel de Negende, anders Parysche Bruiloft 49, 113; 131
Wilhelm of Gequetste
Vryheit 132
Bouckart, J. (1599/1600-1664)
De ballingschap van Scipio Africanus 118
De nederlaagh van Hannibal 118
Branden, F.J. van den 126
Brandt, G. (1626-1685) 106
De veinzende Torquatus 111
Het leven van Joost van den Vondel 111
Bredero, G.A. (1585-1618) 11, 14, 15, 18, 68, 71, 77, 78; 123, 138
Angeniet 21; 135
Griane 70, 80; 130
Klucht van de koe 24, 27; 138
Meulenaar 27; 138
Moortje (bew. naar Terentius) 21, 27, 66-67, 71-72, 109; 138, 139
Rodd'rick ende Alphonsus 70- 71, 75; 130
Schyn-heyligh (berijming van P.C. Hoofts Schijnheiligh) 71; 138
Spaanschen Brabander 21, 24, 27, 66, 71, 78, 109; 122, 138, 139
Stommen ridder 70-71, 109; 130
Breughel, G.H. van (ca. 1573-1635)
Boertighe cluchten 77; 138
Brouwer, J. 126
Buchanan, G. (1506/1507-1582)
Baptistes 32-33
Jephthes sive votum 31-32, 34, 38-39, 97
Burnley Jones, T. / B. de Bear Nicol 137
Calderón de la Barca, P. (1600-1681)
La vida es sueño 110-111
Campen, Jac. van (1595-1657)
Catharina de Medici (1519-1589)
Cats, Jac. (1577-1660) 126
Aspasia 109; 124
Celtis, Conr. P. (1459-1508) 36
Charles (of:) Karel Stuart I (1600-1649) 113-115
Cicero, M.T. (106 v.C.-43 v.C.) 25
Codde, P.A. (1e h. 17e e.)
Herdoopers Anslagh op Amsterdam 117
Colevelt, I.I. (1595?-1649)
Droef-eyndend'-spel tusschen graef Floris, en Gerrit van Velsen 83, 89
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Coornhert, D.V. (1522-1590) 11, 20, 44; 124, 126
Comedie van de Rijckeman 76
Zedekunst 80
Corneille, P. (1606-1684) 101, 119, 121
La conquête de la Toison d'or 103
Le Cid 109
Coster, S. (1579-1665) 15, 44, 52, 68, 71-73, 77, 79-82, 84; 124, 126, 130, 131,
134
Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinkhuysen 24-25,
71, 109; 138, 140
Het spel vande rijcke-man 40, 75-76
Iphigenia 65-66, 70, 85; 131
Isabella 66, 78-79
Ithys 40, 42, 65, 68-69, 70, 76, 81
Polyxena 39, 45, 50, 51, 54, 65, 70-71; 124
Voorwoord tot Isabella 58, 65, 103
Cromwell, O. 1599-1658) 115
Diomedes (4e.e. n.C.)
Ars grammatica III 52-53
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Donatus, A. (4e.e. n.C.)
De tragoedia et comoedia (of: Over de tragedie en komedie) 19, 25, 52-53
Dongelmans, B.P.M. 140
Dousa, J. (of: Does, J. van der) (1545-1604) 30
Duits, H. 129, 131-132
Dullaert, J. (1630- ca. 1681) 106
Jan van Leiden, en Barent Knipperdolling 117
Karel Stuart 113-115, 116-117; 132
Duym, J. (1547-vóór 1624) 11, 20, 86; 126
Den spieghel des hoochmoets (bew. naar Seneca) 27, 35, 40
Ghedenck-boeck 23, 77, 86
Het moordadich stuck van Balthasar Gerards enz. (bew. naar Heinsius) 47; 124,
131
Spiegelboeck 23, 27
Eembd, G. van der (1e h. 17e e.) 86
Haerlemse belegheringh 86
Sophonisba 86
Eemeren, G. van 12; 130, 133
Elizabeth I Tudor (1533-1603) 115
Erasmus, D. (1469?-1536) 34
De duplici copia verborum ac rerum 48
Hecuba (vert. naar Euripides) 37
Iphigenia in Aulis (vert. naar Euripides) 37
Euripides (ca. 480 v.C.-406 v.C.) 45, 58-59, 66, 70, 91; 127
Hekabe 37-39
Iphigenia in Aulis 37-38, 97
Phoenissae 59
Eyffinger, A. 127
Fleurkens, A.C.G. 135
Floris V (1254-1296) 63, 69-70, 72 83
Focquenbroch, W.G. van (1640-ca. 1670)
De verwarde jalousy (vert. naar Molière) 24; 138
Fonteyn, B. (ca. 1603-1645)
't Lof der Rymkonst 105-106; 136
Mr. Sulleman 109
Fornenbergh, J.B. van (1624-1696/1697) 17; 141
Frederik Hendrik van Nassau (1584-1647) 34
Fuyter, L. de (1622-ca. 1655)
Verwerde Hof (vert. naar Mira de Amuescua) 110
Garnier, R. (1545-1590) 40, 84
Geesink, M. 123
Gemert, L. van 135
Germez, A.K. van (1610/1612-1667) 107
Vervolgde Laura (vert. naar Rotrou) 107
Ghistele, Corn. van (ca. 1510-1573)
Antigone (vert. naar Sophocles) 37
Gilbert, L.M. 61, 134
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Baillju van Suydt-Hollandt 125, 131
Grootes, E.K. 122-123, 136, 138, 139
Grotius, H. (of: Groot, H. de) (1583-1645) 31, 34, 39, 97; 127, 128
Adamus exul 31, 33, 99; 127
Christus patiens 31, 34; 127
De antiquitate republicae batavicae (of: Tractaet van de Oudheyt) 73
Prolegomena tot
Phoenissae 39, 58-59, 92; 136
Sophompaneas 85, 90, 92; 127
Guarini, G.B. (1538-1612)
Il pastor fido 42, 67, 79; 127
Guevara. L. Velez de (1579-1644)
La nueva era de Dios y Tamorlan de Persia 111
Guldener, A. van 135
Haan, H. de 131
Hamel, A.G. van 132
Harmsen, A.J.E. 135, 136-137, 139
Heemskerk, Joh. van (1597-1656)
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De (verduytste) Cid (vert, naar Corneille) 109
Heinsius, D. (1580-1655) 30-31, 34, 58-60, 67, 97; 127, 136
Auriacus 31, 34, 39, 45, 47, 49, 63, 64; 127
De tragoediae constitutione 55-58, 91, 105; 135-137
Herodes infanticida 31, 33, 106
Nederduytsche poemata 30
Henri (of: Hendrik) IV (1553-1610) 75, 83
Herrick, M.T. 127
Heyns, P. (1537-1598)
lokebed. Miroir des vrayes mères 74
Miroir des veuves 74
Heyns, Zach. (ca. 1566-vóór mrt. 1638)
Vriendts-spieghel 74
Hoghendorp, G. van (1589-1639) 124
Truer-spel van de moordt enz. (bew. naar Heinsius) 46-47, 49, 77; 132
Hooft, P.C. (1581-1647) 11, 14, 15, 18, 28, 30, 40, 44, 52, 58, 61-73, 75, 77,
79-81; 124; 130, 140
Achilles ende Polyxena 50, 61-63, 68-69; 124, 130, 134
Baeto 28, 63, 65, 68, 70, 73, 96; 124; 135
Geeraerdt van Velsen 61, 63-65, 68, 69-70, 72-73, 83, 86, 89, 96, 108-109, 112;
124, 130-131
Granida 42, 64, 67, 69, 70, 75-76, 81, 109; 124, 130
Isabella 66, 78-79
Nederlandsche Historiën 27
Schijnheiligh (bew. naar Aretino) 139
Theseus ende Ariadne 45, 47-48, 51, 61, 63, 69; 124, 130
Warenar (bew. naar Plautus) 21, 24, 27, 71, 78, 84, 109; 138, 140
Hooft, W.D. (1594-1658)
Stijve Piet 24, 108
Horatius Flaccus, Q. (65 v.C.-8 n.C.)
receptie van de Ars poetica 51-52 54, 58, 97-98, 101-102, 105, 111, 119, 121
Ars poetica (= Epistola ad Pisones of: Brief aan de Pisonen) 25, 137
Epode 2 (Beatus ille) 76
Hout, J. van (1542-1609) 11, 30
Loterij spel 124
Hüsken, W.N.M. 128
Hummelen, W.H.M. 122, 128, 140
Huygens, Const. (1596-1687) 84, 93
Trijntje Cornelis 24, 29; 138
IJsewijn, J. 127
Jansen, J. 140
Jong, K.K. de 132
Keersmaekers, A. 126
Kemp, Abr. (?-vóór 1656) 86
Kern, E.G. 136
Knippenberg, H.H. 126
Knuttel, J.A.N. 126
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Kolm, J.S. (1589-1637) 84
Battaefsche vriendenspieghel 78
Malle Jan Tots boertige vrijerij) 24, 77, 109
Nederlants treurs-spel 77
Koningh, Abr. de (1588-1619) 75, 80-83; 126
Doodt van Henricus de Vierde 83; 124
Hagars vluchte 76; 124
Jephtahs ende zijn eenighe dochters treur-spel 76
Maegden-spel 124
Simson 76
't Spel van sinne [...] op de tweede lotery... 75-76
Tweede Dochter-speeltjen 124
Konst, J. 129, 135
Knuvelder, G.P.M. 125
Krul, J.H. (1601/1602-1646) 42, 81-82, 107; 126
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Diana 81-82, 109
Kuiper, G.C. 127
Kun, J.I.M. van der 137
Kyd, Th. (1558-1594)
The Spanish tragedy 42, 108
Langvik Johannessen, K. 126
Lenselink, S.J. 131
Lipsius, J. (1547-1606) 33
De constantia in publicis malis (of: Twee boecken van de stantvasticheyt) 34,
68
Livius, T. (59 v.C.-17 n.C.) 86
Louw, G. van de 123
Lust, St. T. van der (?-na 1660)
Ongheblanckette Maria Stuart 105
Mary (of: Maria) Stuart (1542-1587) 92, 115-116
Maurits van Nassau (1567-1625) 73, 76-77, 84
Meeus, H. 21; 122, 125, 126, 130, 133
Meijer, L. (1629-1681) 103
Ghulde vlies (bew. naar Corneille) 103, 108
Verloofde Koningsbruidt 103; 124, 137
Meijer Drees, M. 95; 126, 131, 135
Melanchthon, Ph. (1497-1560) 36, 37
Melles, J. 126
Meter, J.H. 136, 139, 140
Meulen, P. v.d. 126
Mira de Amuescua, Ant. (1575?-1644)
El Palacio confuso 110
Molière (1622-1673)
Sganarelle, ou le cocu imaginaire 24
Mostart, Dan. (ca. 1590-1646) 106
De moord der onnoozelen (bew. naar Heinsius) 106
Nieuwelandt, G. van (1583/1584-1635?) 23; 126
Treur-spel van Sophonisba Aphricana 86
Nootmans, P. (1600-?) 86
Noseman, Jelis (1627-1682) 109
Lichte Klaartje 108
Oey-de Vita, E. 123
Ogier, W. (1618-1689) 24; 126, 138
Oldenbarnevelt, J. van (1547-1619) 73
Oostrom, M.M. van 140
Oranje, W. van (1533-1584) 31, 34, 49, 77
Ornee, W.A.24; 140
Osterkamp, E. 132
Oudaan, J. (1628-1692) 126
Haagsche broeder-moord 124
Johanna Grey 105
Het verworpen huis van Eli 131
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Ovidius Naso, P. (43 v.C.-ca. 18 n.C.)
Heroides (of: Heldinnenbrieven) 63
Metamorphoses (of: Metamorfosen) 38, 70
Parente, J.A. 127, 129
Pels, A. (1631-1681) 118
Gebruik én misbruik des tooneels 109, 111, 119-121; 137
Horatius Flaccus Dichtkunst 119; 137
Petrarca, F. (1304-1374) 49
Pikhaus, P. [Lammens-] 128
Plasse, C.L. van der (1584/1585-1641) 27
Voorrede tot ed. v. Bredero's werken 18-19, 53
Plautus, T.M. (voor 250 v.C.-184 v.C.)
Aulularia 71; 139, 140
Plutarchus (ca. 46 n.C.-na 120 n.C.)
Vitae parallellae (w.o. dat van Numa) 44
Poll, K. 126
Praag, J.A. van 127
Rademaker, C.S.M. 136
Rens, L. 12; 130, 132, 133, 136
Revius, J. (1586-1658)
Haman 124
Rodenburgh, Th. (1574-1644) 20, 22, 40-42, 78-82, 107; 126
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Anna Rodenburghs Trouwen Batavier (bew. naar Guarini) 42
Batavierse vryagie-spel 79
Casandra, hertoginne van Borgonië en Karel Baldeus (bew. naar Lope de Vega?)
79, 109
Eglentiers Poëtens Borstweringh 78
Hoecx en Cabeliaws oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana 79
Keyser Otto den derden, en Galdrada 79-80
Rodomont en Isabella 79-80
Vrou Jacoba 79
Wraeckgierigers treurspel (bew. naar Tourneur) 41-42
Roelandt, H. (1e h. 17e e.) 83
Biron 83, 108
Rotrou, J. de (1609-1650)
Laure persécutée 107
Santen, G.C. van (1e h. 17e e.) 138
Scaliger, J.C. (1484-1558) 95, 97, 121
Poetices libri septem 52-55, 58; 133, 136
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 137, 139
Schipper, J.J. (1617-1669) 107
Schonaeus, Corn. (1540-1611) 32
Schouwenberg (?-?)
Sigismundus, prince van Polen (vert. naar Calderon) 110-111
Scipio Africanus Maior (236 v.C.-184 n.C.) 86, 118
Scriverius, P. (1576-1660) 30, 61
Seneca, L.A. (5 v.C.-65 n.C.) 31-36, 45, 48-51, 53, 68, 70, 91, 102, 106; 127
Agamemnon 35, 36, 37
Hercules furens 36
Hercules Oetaeus 34, 35
Hippolytus 35, 84, 92
Medea 35, 36
Octavia 33, 36
Thyestes 36, 42, 93
Troades 27, 34-35, 37-39, 50, 63, 84
Serwouters, J. (1623-na 1663)
Den grooten Tamerlan (vert. naar L. Velez de Guevara) 111
Hester, oft Verlossing der Jooden (vert. naar Lope de Vega) 100, 111
Shakespeare, W. (1564-1616)
Hamlet 44
Romeo and Juliet 20
Titus Andronicus 93
Sidney, Ph. (1554-1586)
Defence of Poesie 78
Six, J. (1618-1700) 106
Medea 106
Sixtinus, Suffr. (vóór 1600-1649)
Geraert van Velsen lyende 83, 89
Smit, W.A.P. 11-12, 32, 40, 52, 90, 95; 126, 127, 128-130, 132-133, 136-137
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Smits-Veldt, M.B. 126, 127, 131, 132, 134, 136 , 140
Snouckaert van Schauwenburgh, M. (1602-1641)
Aiax 87
Procris 87
Sophocles (ca. 496 v.C.-406/405 v.C.) 36, 58, 91; 127
Antigone 37
Elektra 91
Sophocles rex (of: Koning Oedipus) 58, 99
Spiegel, H.L. (1549-1612) 68, 70
Hertspieghel 80
Numa 44, 67-68; 124
Spies, M. 126-127, 128-129
Starter, J.J. (ca. 1594-1626) 126
Angeniet 21; 135
Stiblinus, Gasp. (?-2e helft 16e e.) 38
Stipriaan, R. van 140
Stone Jr., D. 134
Struys, Jac. (?-1630) 82; 126
Albonus en Rosimonda 82
Romeo en Juliette 82
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Styrus en Ariame 82, 109
Tengnagel, M.G. (1613-1652)
Frik in 't veur-huys 138
De Spaensche heidin 138
Terentius, P. (195/190 v.C.-159 v.C.)
Eunuchus 21, 67; 139
Tourneur, C. (ca. 1575-1626)
The Revenger's tragedy 41-42
Tricht, H.W. van 126
Trousdale, M. 134-135
Veenstra, F. 130-131
Vega Carpio, Lope F. de (1562-1635) 40-41, 110-111
Arte nuevo de hazer comedias en este tiempo 78
El amigo por fuerza 110
El cuerdo loco 110
El perseguido 79
La hermosa Ester 100, 111
La fuerza lastimosa 110
Vergilius (70-19 v.C.)
Aeneis 90
Verkuyl, P.E.L. 127, 135
Victorinus (of: Victorijn, Vechter) J. (1589-ca. 1641) 84, 91
Goliath 124
Vondel, J. van den (1587-1679) 11, 15, 22, 40, 51, 59-60, 81, 84, 89-93, 95,
105, 119-120; 124, 126, 128-130, 135, 136
bijbelse drama's 90-92, 96-97, 99, 120; 129, 130
thema's/motieven 92, 96, 99; 128-130
Adam in ballingschap 99
Adonias 99
Batavische gebroeders 90, 99, 117; 132
De Amsteldamsche Hecuba 35
Elektra (vert. naar Sophocles) 91-93, 95
Faëton 90, 99
Gebroeders 91-93, 95, 111; 129
Gijsbreght van Aemstel 17, 43, 49, 89, 91-93, 108-109; 130
Hierusalem verwoest 50, 84
Hippolytus of Rampsalige kuyscheyd (vert. naar Seneca) 84
Jeptha 43, 97-99
Josef of Sofompaneas (of: Josef in 't Hof) (vert. naar Grotius) 85, 90
Joseph in Dothan 85, 90, 93
Joseph in Egypten 85, 90, 92-93
Koning David herstelt 99
Koning David in ballingschap 99
Koning Edipus (vert. naar Sophocles) 99
Leeuwendalers 42, 90, 96
Lucifer 27, 91, 96, 99, 101, 116; 132
Maeghden 90, 91-92
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Maria Stuart 90, 92, 95, 115
Noah 23, 99
Palamedes 43, 84-85, 115, 117
Pascha 23, 75-76
Peter en Pauwels 90, 92
Salmoneus 90, 97
Salomon 95-96, 111
Samson 99
Zunghin 23, 49, 90, 99
Vos, Is. (?-1651?) 109
De beklaaglycke dwangh (vert. naar Lope de Vega) 110
Gedwongen vrient (vert. naar Lope de Vega) 110
Vos, Jan (ca. 1620-1667) 28, 90, 93-95, 99-103, 105, 107, 111-112; 124, 126,
135
Aran en Titus 28, 93-95, 101-102 106-109, 111, 120
Medea 49, 101-103, 107
Vossius, G.J. (1577-1649) 92-93, 96-97; 128, 136
Poeticae institutiones 59-60, 96-97, 105
Wael, Job A. van de (?-na 1630?) 86
David ende Goliath 86
Wellekoom spel 124
Wijngaards, J. 126
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Wijze, J. de (?-vóór 1670)
Voorzigtige dolheit (vert. naar Lope de Vega) 110
Willem III (1650-1702) 117
Wilson, Th. (1524?-1581)
Arte of rhetorique 78
Winkel, J. te 125, 132
Witstein, S.F. 12, 61; 130, 134, 136
Witt, Joh. de (1625-1672) 117
Wittenoom, C.D. (?-na 1658)
Thiëstes en Anticlea 124
Worp, J.A. 122, 125, 126, 127, 132, 141
Zeeryp, P. van (?-na 1653) 124
D'eersuchtige wraak 124
Zevecote, J. van (1596-1642)
Belegh van Leyden 124
Ontset van Leyden 124
Zoet, J. (1615-1674) 103; 126
Clorinde en Dambise 107
Olimpias treur-spel 107
Zonhoven, R. van (1e h. 17e e.)
't Gevecht der dry Horatien ende Curatien 86
Zuidema, W. 126
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Zakenregister
N.B. In dit register wordt zowel verwezen naar de tekst van hoofdstuk I-VII als naar
een aantal onderwerpen in de in hoofdstuk VIII genoemde vakliteratuur.
actualiteit, toespelingen op, zie: politieke functie
aemulatio (wedijver) 38, 48, 51, 67, 97, 99
afloop van een tragedie, (on)gelukkige 19-20, 53, 59, 60, 85, 92, 120; 133
agnitio (herkenning) 57, 59, 65, 66, 96, 98
allegorische uitlegging 32, 71, 75-76
allegorische figuren, -spelen, - vertoningen 21, 39, 40, 47, 64, 75, 77, 79, 87,
100-101; 133
Amsterdam (zie ook: Eerste Nederduytsche Academie) 14, 15, 16, 75
rederijkerskamers 14, 30, 42, 61, 74-77, 82-84, 86; 123, 140-141
Schouwburg (zie ook: repertoire) 15, 17, 22-24, 89, 100-101, 105-121; 141
toneelauteurs en -drukkers 18-19, 23; 122-126
Aristotelisch drama 12, 44, 95-99; 134-135
benaderingswijzen van dramatische teksten 128-130, 138
bewerkingen, zie: vertalingen
bijbelse onderwerpen 31-33, 38, 39, 74-77, 82, 84-86, 90-92, 96-97, 99-100,
106, 120
catalogi van toneelteksten 122
Centrum voor de studie van het renaissancedrama
(Antwerpen) 12, 81; 133-134, 137
concentratie, zie structurele dramaprincipes
copia et varietas (veelheid en verscheidenheid) 45, 55, 59, 64, 91
decorum (passendheid) 45, 52, 53, 79, 98, 119
delectare (behagen) 25, 28-29, 119
docere (onderwijzen) 25, 28, 106
domina-nutrix (meesteres-voedster)-scènes 35, 49, 63
dramatheorieën 51-60, 81, 90-91, 95-99, 101-103, 119; 128, 135-137, 139
overzicht van 17de-eeuwse-132, 137
droomvertelling 43, 47, 49
eenheid van handeling 54-55, 58, 59, 66-67, 98, 120-121; 133
eenheid van plaats 55, 58, 59, 64-65; 133
eenheid van tijd 55, 58, 59, 64-65, 106; 133
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Eerste Nederduytsche Academie 15, 45, 77-78, 80, 83-84, 118; 132, 140-141
Elizabethaanse drama's, zie: Engelse drama's
emoties/hartstochten 34-38, 54-57, 59, 91-92, 94, 98, 103, 106, 111, 121; 134
Engelse/Elizabethaanse drama's 36, 41, 78
epigonen 81
epiloog 32, 39
episoden 57
‘ernstig’ drama/toneel 21-24; 123-137
edities, repertorium 21-22; 122-125
ethisch-didactische functie van drama's 25, 27-29, 68, 81, 97, 106, 119; 130,
131, 139-140
ethopoeia (uitbeelding van historische persoon) 45
exempla (als voorbeeld fungerende figuren of gebeurtenissen) 32, 54, 58, 70,
89, 106, 118; 129, 134, 137
exitus (in)felix, zie: afloop, (on)gelukkige
Frans-classicistische dramatheorie 58, 66, 103, 111, 118-121; 136
Franse renaissancedrama's 40, 74
functie, zie: ethisch-didactische-, politieke-, spiegelgeestverschijningen 36, 39, 47, 63, 83, 86
geloofwaardigheid, zie: waarschijnlijkheid
genres/genreproblematiek 12, 18-21, 32, 53; 132, 133, 135
Goudse spelen 124, 131
grondmotieven in Vondels tragedies, zie: ideeën
gruwel-, griezel- en wraakscènes 35-36, 41-42, 52, 53, 63, 81-82, 84, 86, 93,
101-102, 107-108, 111, 121
hamartia (karakterfout) 58
handboeken 122, 125
hartstochten, zie: emoties
herdersspelen, -scènes, zie: pastorale drama's
historische onderwerpen 82, 90, 99, 106, 111-112, 117, 120
hoofdpersonen, zie: karakters
humanisten/humanistentoneel 12, 31-32, 36, 37; 128, 129
ideeën in Vondels tragedies 91-92, 95-96, 99; 128-129
imitatio (navolging) 48-51, 63, 91-92, 97
intrige/plot, zie structurele dramaprincipes
invloeden 31-42, 74-76, 81, 84, 90-92, 99; 126-127
Italiaans (pastoraal) drama, zie: Guarini
jezuïetendrama 127
karakter van de hoofdpersoon 58, 60, 65, 92, 95-99; 129
karakters/hoofdpersonen/typen 32, 41, 42, 43, 45, 47, 52, 67, 79, 94, 98, 119;
129, 133, 139
katharsis (loutering) 56-57, 98
klassiek-mythologische onderwerpen 61-63, 67, 85-87, 90, 99, 106, 117-118
klassieke komedie (comoedia) 18-20, 25, 32, 39; 139-140
klassieke tragedie 18-19, 31, 90 edities 33
kluchten 18, 21, 24, 29, 77, 108-109; 138, 140

Mieke B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissancetoneel

komedie/blijspel (zie ook: genres/genreproblematiek; klassieke-) 18-21, 24-25,
27, 29, 66-67, 71-72; 139-140
komische scènes 20, 32, 39, 66, 78-79; 133
‘komisch’ drama/toneel 21, 24-25, 29, 108-109; 137-140
edities, registratie 24; 122, 137-138, 140
koren/reien 19, 33, 36, 40, 43, 45,
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52, 62, 64, 66, 75, 78, 83, 84, 91, 93; 133, 135
kunst en vliegwerk 82-83, 101, 103, 111
Leiden universiteit 30-31
loterijspel 40, 75-76
mimesis (nabootsing) 55, 91, 97, 106
minderemanstonelen (zie ook: komische scènes) 20, 32, 39, 74-75
monologen 33, 43, 58, 62-63, 66, 76, 86, 102, 120
moraalfilosofische inhoud/morele lessen 25-29, 35, 38, 47-48, 54, 62-63, 64,
68-72, 74, 76, 80-83, 91, 94; 130, 134, 137, 139
motieven/thema's 70-71, 76-77; 126
bij Hooft 69-70
bij Vondel 92, 96, 99; 128-130
movere (bewegen) 25, 106, 121; 134
natuur 102-103
Nederduytsche Academie, zie: Eerste Nederduytsche Academie
Neolatijnse drama's 12, 31-33; 127-128
niet-klassieke drama-opvattingen 41, 78, 80, 106-107
Nil Volentibus Arduum 11, 51, 105, 118-121; 135, 136-137, 139, 140
novellistisch drama/novellen 41, 67, 74, 77, 78, 82, 106-107, 112
onderwerpen, zie: bijbelse-, historische-, klassiek-mythologische-, vaderlandse-,
novellistischeopvoeringen 22, 24; 123
parallellen 90
pastorale drama's, -scènes (zie ook: genres/genreproblematiek) 20, 42, 67, 76,
79, 81-82, 106, 109
peripeteia (ommekeer, omslag) 57, 59, 65, 96, 98-99
politieke functie van drama's 13, 47, 72-73, 76-77, 85, 89, 112-118, 120; 129,
131-132
predikanten 25, 27-29, 96-97, 112, 115, 119
professionalisering van het toneel 15, 28
proloog 32, 39, 40, 74
prosopopoeia (uitbeelding van verzonnen persoon) 45
rede 102
rederijkerskamers 14, 17, 40, 85; 141
rederijkerstoneel 27, 39-40, 75; 128, 135
repertorium 122
reien, zie: koren
reizende toneelgezelschappen 18, 42; 141
religieuze strekking van drama's 32-33, 38-39, 76, 89-92, 96, 99; 128
repertoire van de Amsterdamse Schouwburg 17, 21-24, 79, 83, 85, 89, 99-101,
105-120
retorica 12, 25, 98, 120
retorica-onderwijs 43-45, 47-48
retorisch-didactisch drama/retorische principes van drama's 12, 44-48, 51, 53-55,
58, 61-63, 65-67, 74, 94, 106; 131, 134-135, 139
romaneske stof, zie: novellistisch drama
schooldrama 31-32, 39-40, 74; 127-133
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schooloefeningen, zie: retoricaonderwijs
Schouwburg, zie: Amsterdam
Senecaanse drama-elementen 34-36, 38-39, 47, 49-51, 63-64, 81, 83-84, 86,
90, 93, 101, 111; 127
sententiae (puntige zinsneden) 33, 35, 38, 39, 49, 54, 57-58, 59, 60, 94
sinnekens 39; 128
Spaanse drama's 22-23, 40-41, 78, 110-111, 120; 127
spanning 41, 120-121; 137
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spektakelelementen, zie: kunst en vliegwerk
spiegelfunctie van drama's 25, 27
stichomythie 35, 43, 65
stoïsche ethiek 28, 34, 36, 68-69, 86
structurele dramaprincipes 44, 53, 55-60, 64-67, 79, 91, 98-99, 106, 119-120;
134, 135, 139
successtukken 42, 83, 89, 108-111
tableaux vivants/stomme vertoningen 21, 75, 93, 101, 111; 135
tafelspel 18; 128
terzijdes 102-103
thema's, zie: motieven
toneel buiten Amsterdam 17, 23-24, 85-87; 141
toneelwetten (zie ook: Aristoteles, Horatius, Frans-classicistische dramatheorie)
102-103, 107, 119-121
tragedie/treurspel (zie ook: genres/genreproblematiek; klassiek-, Neolatijnse-)
18-20, 53, 55
tragicomedie (zie ook: genres/genreproblematiek) 20, 32, 67, 74, 77, 111; 127
Tragische Historiën (zie ook: Bandello) 20, 79, 82
typen, zie: karakters
vaderlandse onderwerpen 31, 67, 79, 83, 86, 89-90, 108, 111
verdediging van het toneel 97
vertalingen/bewerkingen 22-23, 25, 35-39, 40-42, 45-47, 48, 71, 78-79, 84-85,
90, 99, 106-107, 109; 137
vertoningen, stomme, zie: tableaux vivants
voorwoorden in drama-edities 51, 105, 119; 136
‘vrees en medelijden’ 56-57, 98
waarschijnlijkheid/geloofwaardigheid 52, 54, 57-58, 98, 119, 121
zinnespel 39; 135
zinspreuken 71
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1. Het toneel van de Amsterdamse Schouwburg. Gravure door S. Savry, met een
gedicht van Jan Vos, 1658. (Collectie Nederlands Theater Instituut). p. 16
2. De toeschouwersruimte van de Amsterdamse Schouwburg. Gravure door S.
Savry, met een gedicht van Jan Vos, 1658. (Collectie Nederlands Theater
Instituut). p. 16
3. Titelpagina van G.A. Bredero's Spaanschen Brabander Jerolimo, ed. Amsterdam
1662. (Universiteitsbibliotheek Amsterdam). p. 26
4. Portret van Daniël Heinsius. Gravure door J. Suyderhoeff naar J. Merck, met
een gedicht van Hugo Grotius. (Rijksprentenkabinet). p. 56
5. Portret van Joost van den Vondel. Ets door J. Lievens, 1650. p. 88
6. Portret van Jan Vos. Gravure door A. van Buysen naar C. du Jardin, met een
gedichtje van Vondel. (In: Jan Vos, Alle de gedichten I, ed. Amsterdam 1726.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam). p. 94
7. Titelplaat van Jan Vos' Aran en Titus, ed. Amsterdam 1656.
(Universiteitsbibliotheek Amsterdam). p. 100
8. Een toneelvoorstelling in de Amsterdamse Schouwburg. Schilderij door H.J.
van Baden, ca. 1650. (Sarasota [Florida], Ringling Museum). p. 104
9. Titelplaat van Cath. Questiers' Casimier of gedempte hoogmoet (vert. van A.
Enriquez Gomez' Enganar para reinar), ed. Amsterdam 1656. (Koninklijke
Bibliotheek). p. 110
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10. Titelplaat van J. van den Vondels Lucifer, ed. Amsterdam 1654 (Unger, Bibl.
nr. 515 e.a.). Waarschijnlijk door S. Savry. (Koninklijke Bibliotheek). p. 114
Dr. Mieke B. Smits-Veldt doceert Nederlandse letterkunde van de renaissance aan
de Universiteit van Amsterdam.
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